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اأ. د. ح�سن خمي�س امللخ تقننُي الع�دات اللغوّية الرتكيبّية يف النَّحو العربّي

Abstract

The research, in an analytical method, 
aimed at presenting an approach that an-
swers the question of how the Arab gram-
marian audience responds to this vision in 
structuring the Arabic grammar, basing it-
self on the fact that the Arabic language has 
regular usage habits at the level of the na-
tion, group or individual. It turned out that 
after describing the Arabic language, they 
succeeded in sorting them according to the 
degree of the linguistic regularity, and they 
contained most of the dialectical customs in 
its rulings The grammatical permissibility of 
linguistic tolerance is taken from the teach-
ing of grammar as a joint tool in making a 
general grammatical opinion, although some 
of its rulings have shadows from the incom-
parable anomalies, and the research has 
concluded that the grammatical correctness 
has come after an eras of an era of criti-
cal educational outcome pointing towards 
a unified vision to the provisions govern-
ing rightness in Arabic grammar, even if the 
grammarians differ in their interpretation.

Keywords: Arabic grammar. Language 
habits. Dialects

ملخ�س البحث
العربّية  اللغة  اأنَّ  على  البحُث  انبنى 
ة  الأُمَّ م�ستوى  على  ُمنتَظمٌة  ا�ستعمالّية  عاداٌت 
اأو اجلماعة اأو الفرد، ف�سعى مبنهج حتليليٍّ اإىل 
ا�ستجابِة  كيفّية  �سوؤال  عن  ُتيب  ُمقاربة  تقدمي 
بنائهم  يف  الروؤية  لهذه  العربّية  نحاة  جمهور 
ِف  َو�سْ بعَد  جنحوا  اأنَّهم  فتبيَّ  العربّي؛  النحَو 
النتظام  درجِة  َح�ْسَب  فْرِزها  يف  العربّية 
اللغوّي، فاحتَووا ُمْعَظَم العادات الَلْهجّية يف 
التَّ�ساُمح  �سبيل  على  النحوّي  اجلواز  اأحكام 
لّيًة  اللغوّي ُمتَِّخذيَن من تعليم النحو اأداًة ِمْف�سَ
يف �سناعِة راأٍي نحوّي عام واحد تقريبا، واإن 
التي  واذِّ  ال�سَّ من  ِظالٌل  اأحكاِمه  لبع�ض  كانت 
اأنَّ  اإىل  البحُث  ل  تو�سَّ وقد  عليها،  يُقا�ُض  ل 
ِر الحتجاِج  ال�سواب النحوّي �ساَر بعد َع�سْ
تقريبا  دٍة  ُموحَّ ُروؤيٍة  على  داًل  تعليمّيا  َرجا  ُمْ
لالأحكام ال�سابطِة لل�سواب يف النَّحو العربّي، 

واإن اختلَف النحاُة يف تف�سريها.
العربّي.  النحو  �ملفتاحّية:  �لكلمات 

العادات اللغوّية. اللهجات.
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املقدمة

يتِخُذ هذا البحُث مبداأ العادة اللغوّية تف�سرًيا ل�سفة النتظام يف اللغة على 
م�ستوى الرتكيب النحوّي؛ ذلك اأنَّ انتظاَم اجلماعة اللغوّية الواحدة على �َسْمٍت 
معّيٍ من النطِق بالكلمات مفردًة ومرّكبة بدللة معهودة لديهم يُدلُّ على اأنَّ تكرار 
عات اللغة �ساَر عادًة ُمتَلِئّبًة معروفًة و�َسِجّيًة معهودًة، ميكُن لعلماء  النقياِد ملوا�سَ
اللغِة اأن ي�ستنبُطوا من مالحظِتها قوانَي �ِسبه ُكّلّيٍة متثِّل اللغة، كما ميكُنهم اأن ي�سَعوا 
وللبنى،  لالأ�سوات،  تعليمّية  منظومة  بناء  عمِلهم يف  ثمرُة  لتكون  تف�سريها؛  اإىل 
اجلهة  يف  وهم  اأخرى.  جهة  من  املنظومة  هذه  ولتف�سري  جهة،  من  وللرتاكيب 
يُقا�ُض عليه؛  ِمعياٍر  اإىل  اأو املنقول  اأو امل�سموَع  املُ�ساَهَد  الأوىل يحّولون النتظام 
املقابلة  اجلهة  يف  لكنَّهم  اللغوّي،  لالنتظام  املقنَّنة  الريا�سّية  ال�سفة  املعياُر  فيغدو 
الأخرى ل يكتفون بالركون اإىل النتظام املو�سوف، بل ي�سَعون اإىل البحث يف 
بحثهم  نتائُج  فت�سبح  واحٍد؛  �َسْمٍت  على  اّطراِده  ِحْكمة  ومعرفة  النتظام  �سبب 
ن�سبّية قابلة لالختالف، وللخطاأ اأحيانا؛ لأنَّها يف حالة انفكاٍك عن �سكِل املو�سوف 
وتريده املعياريّ؛ لهذا ل يوؤثّر خِالفُ النُّحاة يف رافع الفعل امل�سارع))) َمثَال يف 

ِعه بعالمٍة منا�سبة يف اآخره عند تعليِم العربّية للناطقي بها اأو بغريها. حقيقِة متتُّ
حقيقِة  على  يقفون  اللغوّي  النتظام  يقّننون  وهم  الل�سانّيي  اأو  النحاَة  لكنَّ 
الإن�ساِن  �سلوك  اللغة �سورٌة من  لأنَّ  ُمطلٍق؛  ن�سبّي غري  اأمٌر  اللغوّي  النتظاَم  اأنَّ 
الطبائع  يف  واختالفهم  اأفراده  د  وتعدُّ وُروؤاه  وجمتمعه  وعاداته  وثقافته  وتاريخه 
كّلها  لظواهرها  املطلقة  الدقيقة«)))  ال�سياغة  ُع  توقُّ فـ«يبعُد  الإدراك؛  وم�ستوى 
تّوزِع  نتيجَة  تن�ساأ  قد  التي  اللغوّية  ال�ستثناءات  لظاهرة  اللغة  ُمعاي�سة  ب�سبب 
يُْنَظر يف هذا اخِلالف: اأبو الربكات الأنبارّي، كمال الدين عبد الرحمن بن حممد، الإن�ساف يف م�سائل   -(
الرابعة  امل�ساألة  بريوت، ط)، 979)م،  الفكر،  دار  احلميد،  عبد  الدين  اخلالف، حتقيق: حممد حميي 

وال�سبعون، ج)، �ض555-550.
يُْنَظر: ديك�سون، هل بع�ض اللغات اأف�سُل من بع�ض؟ ترجمة: حمزة بن قبالن املزيني، دار كنوز املعرفة،   -(

الأردن، ط)، 8)0)م، �ض37.
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اجلماعة اللغوّية على م�ساحة وا�سعة من الأر�ِض، كالعرب يف اجلزيرة العربّية، اأو 
امتداِد مقطع الحتجاج الزمايّن باللغة عدة قرون تتعاَقب فيها اأجياٌل، ت�ستجيُب - 
واإْن ب�سورٍة بطيئة - لقواني التغرّي اللغوّي، كامتداد ع�سر الحتجاج يف العربّية 
اإىل  كال�سعراء  باللغة  املتداولي  بع�ض  �سعِي  اأو  اإجماٍع،  اأقّل  قرون يف  ثالثة  اإىل 
البتداع اللغوّي تاأكيًدا لتمّيزهم اللغوّي، اأو ا�ستجابًة ملقت�سى الإيقاع، والن�سجام 
وتّي، ومتطلبات ال�سعر املوزون، وغري ذلك ممّا يُْنِزُل اللغَة وتقنيناِتها وحتليالِتها  ال�سَّ

َمنازَل النِّ�سبّية.
فة الإطالق، اأو من �سفة ال�ستثناءات  واللغُة يف انتظاِمها اإن اقرتبت من �سِ
تبقى عادة ا�ستعمالّية، تتداولها اجلماعة اللغوّية الكربى على م�ستوى الل�سان العام، 
اأو اجلماعات ال�سغرى على م�ستوى اللهجات اخلا�سة، وقد ت�سل العادة اللغوّية 
اإىل م�ستوى الفرد الواحد على �سبيل ال�سِتهواء، قال اأبو الربكات الأنبارّي: »لأنَّ 
العربيّ يتكلّم بالكلمة اإذا ا�ستهواه �سَربٌ من الغلط؛ فيعدل عن قيا�ض كالمه«)))، 
فيجيء الكالُم غلًطا يف القيا�ض على عادة قبيلته، لكنَّه يكون �سوابا �سحيحا على 
فة  �سِ فتلحقه  لنف�سه؛  عادة  يتخذه  ابتداًعا  يكون  اأخرى، وقد  لقبيلة  اأخرى  عادة 

ال�سذوذ، ل اخلطاأ؛ لأنَّ كالمه �سابٌق على التقني النَّحوّي.
فمن عادِة العرب يف اإعمال اإنَّ واأخواتها ن�سُب ما كان مبتداأً ورفع ما كان 
خرًبا، لكنَّ بع�َض العرب ن�سبوا بـ«اإنَّ واأخواتها« ال�سَم واخلرب حتى َعدَّ ابُن �ساّلم 
هذا ال�سلوَك ال�ستعمايّل لغًة َمْن�سوؤها بالد العّجاج وقومه)))، واإن كان غري ُمّطرٍد 

يف �ِسعره؛ ذلك اأنَّ ال�سعراء قد يُخاِلفون لغَة قومهم يف ال�سعر)3).

اأبو الربكات الأنبارّي، الإن�ساف يف م�سائل اخلالف، ج)، �ض)9).  -(
يُْنَظر: ابن �ساّلم اجُلمحّي، حمّمد، طبقات فحول ال�سعراء، حتقيق: حممود حممد �ساكر، مطبعة املدين،   -(

م�سر، 980)م، ج)، �ض79-78. 
الأردن، 4)0)م، ط)،  اللغوّي، دار دجلة،  العربّية والرثاء  اللهجات  ال�سامرائي،  اأحمد ها�سم  يُْنَظر:   -3

�ض69)، وللتو�ّسع يُ�ستح�َسن الطالع على ال�سواهد التي اأوردها، �ض)5)-66).
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وقد �َسعى نُحاُة العربّية اإىل احتواِء عادات بع�ض العرب على م�ستوى القبيلة 
الذي  الل�سان  نحو  نحٍو واحٍد جامع، وهي  اأنحاَء يف  ثالثة  تقني  الأفراد يف  اأو 
لغوّية  عادة  اإىل  يُ�سري  الذي  القبيلة  ونحو  واأخواتها،  اإنَّ  رفع خرب  تعليم  يوجب 
النحاة عن  نظر جمهور  باإ�ساحِة  ال�ستهواء  اإىل  ي�سري  الذي  الفرد  ونحو  لهجّية، 
تخطيء َمْن يُحُتجُّ بكالمه اإىل التما�ض تعليٍل ما لهذا ال�سلوك اللغوّي غري املّطِرد، 
تقدير  تكّلفوا من  َمهما  العربّية  له �سمن م�سالك  اإعرابّي  البحِث عن تخريٍج  واإىل 

وتاأويل.

اأّما النحو العام ف�سار معياًرا يف التعليم، واأّما نحو القبيلة والأفراد ف�سار لغة 
يف منازل اجلواز النحوّي، اأو �سذوذا، يحفُظ ول يُقا�ُض عليه، لكنَّه لي�ض خارَج 
مقبول  يكون  وقد  عبابنة)))،  يحيى  اأ�سار  كما  النحوّية  القاعدة  خارج  بل  اللغة، 

بالقّوة ل بالفعل كما قال جان جاك لو�سركل))).

العادات  بع�ِض  م�سار  يف  حممودا  ال  تدخُّ تدّخلوا  قد  النحاة  يكون  وبهذا 
من  قدٍر  اأكرب  من  الحتجاج  ع�سوِر  بعَد  العربية  اللغة  لتخلي�ض  اللغوّية؛ 
ال�ستثناءات، والو�سول اإىل احلّد الأدنى منها ب�ُسلطِة التعليم با�ستعمال ما �سّماه 
اأّكَد  وقد  العربّي)3)،  للمجتمع  اللغوّية  الرتبية  يف  اللغة«  »تنقية  مبداأ  فك  يوهان 
ديك�سون يف اإجابة �سوؤال كتابه املهّم: هل بع�ُض اللغات اأف�سل من بع�ض؟ اأنَّ من 
القيا�ُض  ماَت  لهذا  ال�ستثناءات)4)؛  من  الأدنى  احلدّ  فيها  اأنَّ  املثاليّة  اللغة  �سفات 

يُْنَظر كتابه: اللغة العربّية بي القواعدّية واملتبّقي يف �سوء نظرية الأف�سلّية: درا�سة و�سفّية حتليلّية، دار   -(
الكتاب الثقايّف، الأردن، ط)، 6)0)م، �ض6)).

يُْنَظر: جان جاك لو�سركل، عنف اللغة، ترجمة: حممد بدوي، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت،   -(
ط)، 005)م، �ض 75.

يُْنَظر: يوهان فك، درا�سات يف اللغة واللهجات والأ�ساليب، ترجمة: عبد احلليم النّجار، تقدمي: حممد   -3
ح�سن عبد العزيز، املركز القومي للرتجمة، م�سر، 4)0)م، �ض)9، 00).

يُْنَظر كتابه: هل بع�ض اللغات اأف�سل من بع�ض؟ �ض)7).  -4
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مظاّن  يف  بقَي  واإن  بـ«متى«)))،  واجلّر  بـ«لن«،  واجلزم  املن�سوب،  الفاعل  على 
اللغة  نقل  يف  بالأمانة  للنحاة  ت�سهُد  علماء«)))  اإىل  موّجهة  »علماء  وثيقة  النحِو 

وحفظ �سواهِدها.
يا�ّسي: ُف�سحاء العرب  وِنّية، »قال الرِّ وي�سُف جمهوُر النحاة ال�ستثناءات بالدُّ
ين�سبون بـ)اأْن واأخواتها) الفعل، ودونَهم قوٌم يرفعون بها، ودونَهم قوٌم يجزمون 
بها. وحكى اجلزم بها اأبو عبيدة واللحياينّ، وذكر اأنَّ اجلزم بها لغة بني �سباح«)3)، 

ف اللغة الف�سيحة الفا�سية اأو املختارة باأنَّها »اللغة العالية«)4). يف حي تو�سَ
ا�ستجاَب  كيف  موؤّداه:  عاّم  �سوؤال  عن  الإجابِة  اإىل  البحث  ي�سعى  ولهذا 
الَقول  يف  اللغوّية  العادات  ملبداأ  اأنحاَءها  يُقّننون  وهم  العربّية  نحاة  جمهوُر 
باجلوازات اللغوّية، ويف تف�سري انتقال الظاهرة اللغوّية الرتكيبّية الواحدة من حالٍة 
ن�سو�ض الحتجاج  �سائعة يف  اأخرى غري  اإىل حالة  فرد  اأو  قبيلة  لغة  ُمّطردة يف 

ر؟ اللغوّي، وذلك مبنهج حتليلّي نقدّي معا�سِ
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال اتخذ البحُث خارطَة درا�سٍة ظهرت يف املحّطات 

املعرفّية الآتية:
مفهوم العادات اللغوّية.- )
م�ستويات العادات اللغوّية.- )

يُْنَظر: ال�سيوطّي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع، حتقيق:   -(
اأحمد �سم�ض الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 998)م، ج)، �ض6، 89)، 375.

اإميل بديع يعقوب، املمنوع من ال�سرف بي مذاهب النحاة والواقع اللغوّي، دار اجليل، بريوت، ط)،   -(
)99)م، �ض)8).

َرب من ل�سان العرب،  نقله اأبو حّيان الأندل�سّي، حممد بن يو�سف الغرناطّي، يُْنَظر كتابه: ارت�ساف ال�سَّ  -3
حتقيق: رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني، م�سر، ط)، 998)م، ج4، �ض)64).

يُْنَظر: الزم�سري، حممود بن عمر، امل�ستق�سى يف اأمثال العرب، حتقيق: حممد عبد املعي خان، دائرة   -4
املعارف العثمانية، الهند، ط)، )96)م، ج)، �ض)3).
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العادات اللغوّية والنتظام النحوّي.- 3
العادات اللغوّية واجلواز النحوّي.- 4
العادات اللغوّية وال�ّسذوذ النحوّي.- 5
العادات اللغوّية ولغة ال�سعر والنرث الفّني.- 6
العادات اللغوّية وتعليم العربّية.- 7
العادات اللغوّية وتغرّي التوزيع الكّمي.- 8

منه،  ومقا�سِدها  كالِمها،  يف  العرب  كالم  معهوِد  ا�ستح�ساَر  اأنَّ  ومع 
وال�ست�ساءَة مببداأ املنا�سبة بي املقام واملقال، والهتماَم بن�َسِب الن�ّض ون�سبته ممّا 
اأخَذ به دار�سو العربّيِة من القدماء اإل اأنَّ بروز التقنينات املتباينة للمنهج الجتماعّي 
الدرا�سات  بع�ض  يف  را  حا�سِ اللغوّية  العادات  مبداأ  جعل  احلديث  الع�سر  يف 
النحوّية  الدرا�سات  يف  بو�سوح  يظهر  مل  واإن  والرتبوّية،  وال�سياقّية  الدللّية 

الرتكيبّية اإل عرب اأفكار متناثرة.
�سوء  يف  الَقولّية  العرب  »عادات  خ�سر  اأحمد  حممد  الفّتاح  عبد  فَدَر�َض 
تطوير دليّل  �سنة 008)م، وهو  مرة  لأول  ن�سره  له  بحٍث  الكرمي«))) يف  القراآن 
ن�سره لأّول  الكرمي«)))،  القراآن  بعنوان: »عادات عربية يف �سوء  له  �سابق  لبحث 
ما  نفهمه  اأن  ميكن  ل  خطاب  »اأّي   : اأنَّ على  البحثي  بنى  وقد  007)م،  �سنة  مرة 
اأخٍذ بظاهر  فلي�ض كلُّ  ثَمَّ  اللغوّي، ومن  اللغوّي و�سياقه غري  �سياقه  ن�ستح�سر  مل 
الن�ّض يُف�سي اإىل مراد اهلل تعاىل«)3)، ثم عر�ض جمموعًة من الظواهر الجتماعّية 
القراآنّية،  والدرا�سات  البحوث  جملة  الكرمي،  القراآن  �سوء  يف  القولّية  العرب  عادات  بحثه:  يُْنَظر   -(

ال�سعودية، العدد ال�ساد�ض، ال�سنة الثالثة، 8)4)ه/008)م، �ض))-93.
القراآنّية،  للدرا�سات  ال�ساطبّي  الإمام  معهد  جملة  الكرمي،  القراآن  �سوء  يف  عربّية  عادات  بحثه:  يُْنَظر   -(

ال�سعودّية، العدد الثالث، 8)4)ه/007)م، �ض35-68).
عبد الفتاح حممد اأحمد خ�سر، عادات العرب الَقولّية يف �سوء القراآن الكرمي، �ض)3.  -3
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اإليها القراآن الكرمي كظاهرة اجِلوار واحلجابة والفاأل والإيالء وغريها،  التي اأ�ساَر 
العرب  »عادات  بحثه  يف  عر�ض  كما  واللغوّي،  الجتماعّي  �سياقها  يف  فدَر�َسها 
الَقولّية يف �سوء القراآن الكرمي« اإىل بع�ض الألفاظ والرتاكيب الواردة يف القراآن، 
فدّقَق يف تف�سريها ودللتها على �سوء عادات العرب القولّية، كالتعبري عن الُقبح 

بال�سيطان))). وكلتا الدرا�ستي اجتماعّية مع ِظالٍل دللّية �سمن علم التف�سري.
ودر�سْت مرمي حموم »اأثر العادات الكالمّية يف اكت�ساب النطق الف�سيح عند 
ميّيز  الذي  النطق  »اأ�سلوب  من  متِخذًة  مقارنة«  درا�سة  البتدائّية:  املرحلة  تالميذ 
�سخ�سا من غريه يف التعبري ال�سفهيّ اأو الأداء الفرديّ«))) اإطارا ملفهوم العادات 
الكالميّة يف الرتبية بو�سفها عاداتٍ تلقائيّةً جماعيّةً مطّردةً حمدودةً مبكان وزمان)3).
Habitus Theory«)4) التي  لـ »نظرية العتياد  وتبدو هذه الدرا�سة تطبيقا 
عاداٍت  منا�سبة  بطريقة  النا�ض  تعليم  تعني:  اأنَّها  فهمت  وقد  بورديو،  بيار  بها  جاء 
لغوّيًة مالفة لطبيعتهم، اأو م�ستوى تعليمهم؛ لت�سبح هذه العادات ن�ساطا اعتيادّيا 

لهم بطرائق متلفة.
مفهوم �لعاد�ت �للغوّية: 

العاداُت يف اللغة جمٌع َمزيٌد بالألف والتاء لال�سم املفرد »عادة«، وهو من 
اجلذر ال�سريفّ املعجميّ )ع و د)، واأ�سلُ معانيه ودللته التثنيةُ يف الأمر)5) ُرجوًعا 

يُْنَظر: املرجع ال�سابق، �ض37.  -(
الف�سيح عند تالميذ املرحلة البتدائية: درا�سة مقارنة،  النطق  الكالمّية يف اكت�ساب  العادات  اأثر  يُْنَظر:   -(

ر�سالة ماج�ستري، جامعة تلم�سان، اجلزائر، ))0)م، �ض84.
يُْنَظر: املرجع نف�سه، �ض85-84.  -3

دليل  ره:  حرَّ الذي  الكتاب  يف   »Habitus Theory« م�سطلح  عن  كوملا�ض  فلوريان  اأورَدُه  ما  يُْنَظر   -4
العربّية،  الوحدة  درا�سات  مركز  النهيبي،  وماجدولي  الأ�سهب  خالد  ترجمة:  ال�سو�سيول�سانّيات، 

بريوت، ط)، 009)م، �ض3)3.
ومطبعة  مكتبة  هارون،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقايي�ض  معجم  اأحمد،  فار�ض،  ابن  يُْنَظر:   -5

م�سطفى البابي احللبي، م�سر، ط)، 969)م، مادة )عود).
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ْربة حتى ت�سرَي �َسِجّية)3)،  ر عادة«)))، وحتُدُث العادة بالدُّ وتكريًرا))) فـ»كّل ما تكرَّ
ْيَدُن يُعاُد اإليه«)5). وَطبًعا من غري تكّلٍف)4)؛ لهذا قال ابُن منظور: »العادُة: الدَّ

واأّما يف ال�سطالح فهي بح�سب الإطالق اأو التقييد، فبالإطالق هي: »ا�سم 
قيل:  ولذلك  ْبع؛  كالطَّ تَعاطيه  �سهال  ذلك  ي�سري  حتى  والنفعال  الفعل  لتكرير 
تعريفه  ال�سيوطي  وارت�سى  الأ�سفهايّن،  الراغب  قال  كما  ثانية«)6)،  طبيعة  العادة 
من  عليه  النا�ُض  ا�ستمرَّ  »ما  العادة:  اأنَّ  اإىل  ذهب  اجلرجايّن  لكنَّ  بالجتزاء)7). 
الكفوّي)9)  تعريفه  اأخرى«)8)، وارت�سى  اإليه مرّة بعد مرّة  املعقول، وعادوا  حُكم 

واملناوي)0)) من املتاأّخرين، والرَبكتي)))) من املحَدثي.
بقوله:  التهانوّي  عنه  نقله  فيما  الهندّي  التعريف ذهب  هذا  من  قريب  واإىل 
الطبائع  عند  املقبولة  املتكّررة  الأمور  من  النفو�ض  يف  ي�ستقّر  عّما  عبارة  »العادة 

حتقيق:  املحيط،  القامو�ض  يعقوب،  بن  حممد  اآبادي،  والفريوز  )عود).  مادة  ال�سابق،  امل�سدر  يُْنَظر:   -(
حممد نعيم العرق�سو�سي، موؤ�ّس�سة الر�سالة، بريوت، ط8، 005)م، مادة )عود).

الر�سالة،  موؤ�ّس�سة  امل�سري،  وحممد  دروي�ض  عدنان  حتقيق:  الُكّلّيات،  مو�سى،  بن  اأّيوب  الكفوّي،   -(
بريوت، ط)، 993)م، مادة )عادة)، �ض 7)6.

يُْنَظر: ابن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة، مادة )عود).  -3
الإ�سالمّي،  العربّي  الفكر  وال�سيا�سّية يف  الجتماعّية  العلوم  ُدغيم، مو�سوعة م�سطلحات  �سميح  يُْنَظر:   -4

مكتبة لبنان، لبنان، ط)، 000)م، ج)، �ض690.
مادة  بريوت، 968)م،  �سادر،  دار  ن�سرة  العرب،  ل�سان  مكرم،  بن  الدين حممد  منظور، جمال  ابن   -5

)عود).
الراغب الأ�سفهايّن، احل�سي بن حممد، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق: حممد خليل عيتاين، دار   -6

املعرفة، بريوت، ط)، 998)م، �ض355.
اأبي بكر، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم،  ال�سيوطّي، جالل الدين عبد الرحمن بن  يُْنَظر:   -7

من�سوب لل�سيوطّي، حتقيق: حممد اإبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، م�سر، ط)، 004)م، �ض98).
الف�سيلة، م�سر،  املن�ساوي، دار  يق  التعريفات، حتقيق: حممد �سدِّ اجلرجاين، علي بن حممد، معجم   -8

004)م، مادة )العادة) �ض3)).
يُْنَظر: الكفوّي، الُكّلّيات، �ض7)6.  -9

يُْنَظر: املناوي، عبد الروؤوف، التوقيف على ُمِهّمات التعاريف، حتقيق: عبد احلميد �سالح حمدان، دار   -(0
الكتب، م�سر، ط)، 990)م، �ض33).

يُْنَظر: الربكتي، حممد عميم الإح�سان املجدوي، التعريفات الفقهّية، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط)،   -((
003)م، �ض)4).
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ال�سليمة«))).
والفرق بي التعريفي راِجع اإىل اخلالف بي املفّكرين على اختالِفهم يف الطْبع 
الأّول، هل يَُعدُّ عادًة اأم ل؟ فمن َعدَّ الطْبع الأول من العادة كالراغب وال�سيوطّي 
ا  واأمَّ بالكت�ساب.  الثانية  الطبيعَة  بالتكرار  والنفعاَل  الأوىل،  الطبيعَة  العادة  َعدَّ 
من ح�سر العادة يف ال�ستعمال فقد اأخذ بتعريف اجلرجايّن ومن تابعه كالكفوّي 
واملناوّي. والراجح هو التعريف الأّول؛ لأنَّ العتياد تكرير بالطبع اأو بالكت�ساب، 
فذكر الراغب اأنَّ »العادة طبيعٌة ثانية«))). اأّما العت�سام مبعيار النتزاع فغري ُم�َسلَّم 
به؛ اإذ ل يُ�سرتط من انتزاع ال�سيِء اأن يكون طبيعة ثانية، قال �سميح ُدغيم: »ورمّبا 

و�سعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة«)3).
اأو  اإليه،  تُ�ساف  اأو  به،  تو�سف  ما  فبح�سب  بالتقييد  العادة  تعريف  واأّما 
تُ�ستعمل فيه من العلوم والفنون، فثمة »عادات« اجتماعّية، و�ُسلوكّية، وتربوّية، 
لكّل  اإنَّ  القول  ليمكن  واقت�سادّية، و�سيا�سّية، ومذهبّية، واإدارّية، و...اإلخ حتى 
جمموعٍة ب�سرّية - على اأيِّ و�سٍف كانْت - عاداِتها، وهي يف الأحوال كّلها مبنّية 

على مبداأ التكرار عند فرٍد اأو جماعٍة.
اإىل ربط  التقييد باحلقل املعريّف  وقد �َسعى خري �ُسليمان �سواهي اإىل تاوز 
العادات بالعقل يف كتابه »عادات العقل«، واإن بقَي م�سدوًدا اإىل الأفكار الرتبوّية، 
وتطبيق  املثابرة،  العقل:  عادات  من  اأنَّ  اإىل  ل  وتو�سّ الدرا�سّية،  املناهج  وت�سميم 
ر على  اأهّم موؤ�سِّ اأو�ساع جديدة، والتوا�سل بدّقة)4)، لكنَّ  املعارف القدمية على 
دار  ب�سج،  ح�سن  اأحمد  حتقيق:  الفنون،  ا�سطالحات  ك�ّساف  علي،  بن  علي  حممد  التهانوّي،  يُْنَظر:   -(

الكتب العلمّية، بريوت، ط)، 998)م، ج3، �ض)))-3)).
يُْنَظر: الراغب الأ�سفهايّن، املفردات يف غريب القراآن، �ض355.  -(

ج)،  998)م،  ط)،  لبنان،  لبنان،  مكتبة  الإ�سالمّي،  الكالم  علم  م�سطلحات  مو�سوعة  ُدغيم،  �سميح   -3
�ض756.

يُْنَظر كتابه: عادات العقل وت�سميم املناهج املدر�سّية: النظرّية والتطبيق، عامل الكتب احلديث، الأردن،   -4
ط)، 4)0)م، �ض6)، 30-)3، )33-3.
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عادات العقل ال�ستخدام العفوّي للمفردات املرتبطة بعادات العقل))).
اأّما م�سطلح »العادات اللغوّية« فقد اأ�سار اإليه بع�ض الباحثي مب�سطلح مرادف، 
وهو »العادات الكالمّية«، اأو »العادة الَقولّية«، فقد عّرف م�ستاق عّبا�ض العادات 
متتاز  التي  والرتكيبّية  النطقّية  ال�سفات  به  يُراد  حديث  »م�سطلح  بقوله:  الكالمّية 
اإىل عادات  مها  �سواها«)))، وق�سَّ ممّا  لها  �ِسمة مميزة  فتكون  اأخرى،  لهجة دون  بها 
الألفاظ  مبعجمّية  ورابعة  بالرتاكيب،  وثالثة  بالبنية،  واأخرى  بالأ�سوات،  متعّلقة 
الدروي�ض  جا�سم  وحممود  هالل،  حامد  الغّفار  عبد  و�سف  ولهذا  ودللتها)3)؛ 
اللهجَة باأنَّها عادات كالمّية)4).، واإىل قريٍب من هذا ذهبت مرمي حموم، فقالت: 
ة،  خا�سّ بيئة  اإىل  تنتمي  التي  اللغوّية  ال�سفات  من  جمموعة  الكالمّية:  »العادة 
ت، فجعلِت العادة  �سَ وي�سرتك يف هذه ال�سفات جميع اأفراد البيئة«)5)، ثم خ�سَّ

الكالميّة اأ�سلوب النطق)6).
وهذه التعريفات متاأّثرة بتعريف اللهجة يف معجم امل�سطلحات العربية يف 

اللغة والأدب)7).
اأّما عبد الفتاح حممد اأحمد خ�سر، فقد ا�ستعمل م�سطلح »العادة الَقولّية« 
لكنَّ  الكرمي«)8)،  القراآن  نزول  وقت  كالمها  يف  ال�سائدة  العرب  »�َسنن  مبعنى: 

يُْنَظر: املرجع ال�سابق، �ض397.  -(
العلمّية، بريوت، ط)، )00)م، �ض )))- الكتب  اللغة، دار  ل يف فقه  املف�سَّ م�ستاق عّبا�ض، املعجم   -(

.((3
يُْنَظر: املرجع نف�سه، �ض3)).  -3

القاهرة، ط3، 009)م،  مكتبة وهبة،  وتطّورا،  ن�ساأة  العربّية  اللهجات  الغّفار حامد هالل،  عبد  يُْنَظر:   -4
�ض39. وحممود جا�سم دروي�ض، اللهجات العربية البائدة وعالقتها بعربّية القراآن الكرمي، دار الأعالم، 

الأردن، ط)، 003)م، �ض7.
مرمي حموم، اأثر العادات الكالمّية يف اكت�ساب النطق الف�سيح، �ض84.  -5

يُْنَظر: املرجع نف�سه، �ض84.  -6
يُْنَظر: جمدي وهبة، وكامل املهند�ض، معجم امل�سطلحات العربية يف اللغة والأدب، مكتبة لبنان، لبنان،   -7

ط3، 984)م، �ض0)3.
يُْنَظر: عبد الفّتاح حممد اأحمد خ�سر، عادات العرب الَقولّية يف �سوء القراآن الكرمي، جملة البحوث   -8

والدرا�سات القراآنّية، العدد6، ال�سنة3، �ض8).
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م�سطلح »العادات اللغوّية« بداأ يحّل حمّل م�سطلح »العادات الكالمّية« و«الَقولّية« 
يف الدرا�سات الل�سانّية العربّية لدّقته ول�سموله م�ستويات اللغة كّلها))).

والبنية  ال�سوِت  يف  اللغوّية  لل�سفاِت  ُمنتَظم  تكرار  اللغوّية:  والعادات 
الكربى،  اأو  ال�سغرى  اللغوّية  والرتكيب والدللة والكتابة على م�ستوى اجلماعة 

اأو على م�ستوى الفرد.
فالتكرار قيد م�سروط يف العادة، والنتظام يُخرج من العادة اللغوّية ما كان 
عند  وجًها  كان  ولو  القائل،  عند  املّطرد  ال�سائع  عدده  يف  املخالف  ال�سذوذ  من 

اآخرين، كقول الفرزدق))):
ــــــُه مُّ ــــــايِفٌّ اأبــــــوُه واأُ اأَقاِربُْهولـــكـــْن ِدي ِليَط  ال�سَّ ْرَن  يَْع�سِ ِبَحْوراَن 

فهو من �سواهد بع�ض النحاة على لغة »اأكلوين الرباغيث«، ولكنَّه لي�ض من 
العادة  تلك  على  ديوانه  يتيٌم يف  �ساِهٌد  ال�ساهد  فهذا  الفرزدق يف كالمه،  عادة 
يف  �َسُنوءة  واأزد  َطّيٍئ،  عادة  من  يكون  قد  اأنَّه  مع  تكراره،  ينتظم  ومل  اللغوّية، 

لغتهما، كما ذكر بع�ض النحاة)3)، والفرزدق لي�ض من هاتي القبيلتي.
اّطرادها  من  َد  يُجرَّ اأن  ي�سحُّ  عندما  عادة  املنتظمة  اللغوّية  ال�سفات  وت�سبح 
يُْنَظر على �سبيل التمثيل: رم�سان عبد التّواب، التطّور اللغوّي: مظاهره وِعلله وقوانينه، مكتبة اخلاجني،   -(
القاهرة، ط3، 997)م، �ض4)). وعادل خلف، املالحظات اللغوّية للرّحالة العربي ابن بطوطة، مكتبة 
التويجري،  وحممد  من�سور،  اأحمد  �سيد  املجيد  وعبد  �ض65.  994)م،  ط)،  القاهرة،  الآداب، 
ال�سعودية، ط9، 4)0)م، �ض)3).  العبيكان،  مكتبة  الرتبوّي،  النف�ض  علم  الفقي،  واإ�سماعيل حممد 
الأردن،  الثقايف،  الكتاب  دار  وتطبيقات،  مقّدمات  املعا�سر:  اللغة  علم  الزعبي،  واآمنة  عبابنة  ويحيى 
الآداب  جملة  واملعا�سرة،  الأ�سالة  بي  اللغوّية  الدرا�سات  بلب�سري،  وحل�سن  �ض59.  008)م،  ط)، 
واللغات، جامعة قا�سدي مرباح، اجلزائر، العدد8، 009)م، �ض0). ونوال حممد عطية، علم النف�ض 

اللغوّي، املكتبة الأكادميّية، م�سر، ط3، 4)0)م، �ض7).
يُْنَظر: الفرزدق، همام بن غالب، �سرح ديوانه، حتقيق: اإيليا احلاوي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط)،   -(

983)م، ج)، �ض)8.
يُْنَظر: اأبو حّيان الأندل�سّي، حممد بن يو�سف، التذييل والتكميل يف �سرح كتاب الت�سهيل، حتقيق: ح�سن   -3

هنداوي، دار القلم، دم�سق، ط)، )00)م، ج6، �ض03).
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قاعدة كلّية على م�ستوى الل�سان، اأو �ِسبه كلّية على م�ستوى اللهجة، اأو مطردٌة يف 
ذاتها عند َفْرٍد ما �ساذٌة يف اقرتانها بكالم غريه، وهذه ال�سفات اللغوّية تظهر يف 

م�ستويات اللغة، كّل م�ستوى على حدة.
ُم�ستويات �لعاد�ت �للغوّية:

ثمة جهتان لتو�سيح م�ستويات العادات اللغوّية، واحدة يف نظام اللغة نف�سه، 
والأخرى يف ُم�ستعِملي اللغِة وُمتداوليها.

ال�سوت،  اللغوّية تظهر يف م�ستوى  العادات  فاإنَّ  اللغة؛  نظام  فاأّما من جهة 
الرامزة  لها  احلافظة  للغة  رة  امل�سوِّ والكتابة  الدليّل،  واملعنى  ال�سرفّية،  والبنية 

اإليها، عدا العالقات الرتكيبّية.
العادات  اأمثلة  ومن  احلاء،  �سوت  نُطق  العامة  ال�سوتّية  العادات  اأمثلة  فمن 
امل�سرّية  اللهجة  متّثالت  بع�ض  يف  همزة  القاف  حرف  نُطق  العامة  غري  ال�سوتّية 

وغريها.
ومن اأمثلة العادات ال�سرفّية العامة جمُع »ُم�ْسِلم« على »ُم�ْسِلمَي« جمَع مذّكر 
اأمثلة العادات ال�سرفّية غري العامة جمُع قبيلة ُهَذيل َوزن »َفْعلة« من  �ساملًا، ومن 
املعتّل العي على »َفَعالت«، قال ابُن مالك: »والتزم غري ُهذيل يف نحو: )َجْوزة)، 
وا يف ذلك الأ�سماء وال�سفات. واأّما ُهذيل ف�سلكوا  و)بَْي�سة) �سكون العي، ف�َسوَّ
بهذا النوع �سبيَل ما �سّحت عينه، فقالوا: )َجَوزات)، و)بَيَ�سات)، كما قال جميع 

العرب: )ثََمرات)، و)َجَفنات)«))).
ومن اأمثلة العادات الدللّية العامة اتّفاق العرب على معنى كلمة »حَممود«، 
اليمن  اأهل  وقيل:  العرب،  بع�ض  تعاُرُف  العامة  الدللّية غري  العادات  اأمثلة  ومن 
ابن مالك، حممد بن عبداهلل، �سرح الت�سهيل، حتقيق: حممد عبد القادر عطا وطارق فتحي ال�سّيد، دار   -(

الكتب العلمّية، بريوت، ط)، )00)م، ج)، �ض03).
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على اأنَّ )الإدفاَء) الَقْتُل)))، ولي�ض نقي�ض الرْبد.
»َمبز«  يقولون  ال�سام  فاأهل  ال�سرفّية،  البنية  وتفرتق  الدللة  تتفق  وقد 
بالتاأنيث،  َبزة)  )َمْ املغرب  اأهل  يقول  حي  يف  اخلبز،  اإن�ساج  ملكان  بالتذكري 
واملعنى واحد، ويَجمُع اأهل املغرب ال�سم )بَْنك) على )اأَْبناك) يف حي يجمعه 

معظم العرب على )بُنوك).
ومن اأمثلة عادات الكتابة يف العربّية التفاق يف اإعجام احلروف املعَجمة اإل 
عنَد اأهل م�سر اإذ ل يُثبُت معظُمهم النقطتي حتت الياء، فيت�سابه حرف اجلّر )َعلى) 

مع ال�سم الَعَلم )َعلي) عند اإهمال نُقطَتي الياء.
البحث  هذا  يتفّرغ  ما  فهي  الكلمات،  بي  الرتكيبّية  العالقات  عادات  واأّما 

لدرا�ستها.
م�ستوى  فثالثة:  اللغة  ُم�ستعِملي  جهة  من  اللغوّية  العادات  م�ستويات  واأّما 
يف  اللغوّية  العادات  اأنَّ  مراعاة  مع  الفرد  وم�ستوى  اللهجة،  وم�ستوى  الل�سان، 
يف  العام  الأ�سل  اإىل  م�سدودًة  تبقى  فرٍد  اأو  جماعة  لهجِة  م�ستوى  اإىل  تفّرعها 
مت العام  الل�سان، فال تظهر اإل على �سكل تباين لغوّي خا�ّض ل يُخرجها عن ال�سَّ
حتاَدثا،  اإذا  الآخر  العربّي  لهجة  َفهم  على  العربّي  ُمْكنة  ذلك  اآيُة  العربّي،  لل�سان 
واعت�سام الثني بنظام كتابة موّحد، ول �سّيما يف الع�سر احلديث حتى ليمكن 
القول: اإنَّ الكتابة َدرع اللغة، كما اأنَّ اللغة العربّية درع القراآن الكرمي؛ لهذا ي�سّح 
اأن ن�ستعري ت�سمية نيقول�ض اأو�ستلر لعالقتها بالدين، فنقول: اإنَّها »دَرع الإميان«))) 

بالإ�سالم.

اأي  )اْدفوه)  كلمة  حمل  الذي  اليماين  ق�سة  ذكر  وقد  )دفاأ)  مادة  العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  يُْنَظر:   -(
)اْدَفوؤُوه) على لغته ل على لغة قري�ض و�سائر العرب، فقَتَل الأ�سرَي.

يُْنَظر: نيقول�ض اأو�ستلر، اإمرباطورّيات الكلمة: تاريخ للغات العامل، ترجمة: حممد توفيق البجريمي، دار   -(
الكتاب العربّي، بريوت، ط)، ))0)م، �ض45).
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�لعاد�ت �للغوّية و�لنتظام �لنحوّي:
وحتّولت،  تطّورات  يف  متّر  اأنَّها  ذلك  ثاٍن؛  َطْبٌع  لأنَّها  ُمنَتَظمٌة؛  عادٌة  اللغُة 
فلغتنا العربّية �ساِمّيٌة، لكنَّها يف عالقتها باأخواتها من اللغات ال�سامّية ال�سابقة عليها 
كالأّكادية، والبابلّية، والكنعانّية، والآرامّية َدليٌل على اأنَّها َطْبٌع ثاٍن ُمباِيٌن ملا قبله، 
�ساَر �َسجّيًة غري مع�سومة من التحّول البطيء الذي يقرتُب من درجة ال�ستقرار 
العادُة  كانت  واإن  بها،  املحيط  الكرمي  القراآن  َدرع  ب�سبب  التعليم  م�ستوى  على 
بتكرار النمط اللغوّي َزمانًا طويال يف اأوقات ُمتقاربة تاأكُل من ال�سليقة اللغوية يف 

التداول الكالمّي؛ لأنَّ ال�سليقَة اللغوّية عادٌة اأُوىل ُقْدَمى.
والنتقاُل من عادٍة اأوىل ُقْدمى اإىل عادة لغوّية حادثٍة ُمكت�َسبة لي�َض من َقبيل 
فمن  الواحدة،  ال�سفحة  يف  اخلطوِط  تداُخل  َقبيل  من  بل  وَطّيها،  �سفحة  َقْلِب 
يَغ العربّية واأقدمها تاريخّيا؛ لهذا  يََغ الف�سحى اأعرق ال�سِّ الوهم))) التعميم باأنَّ �سِ
لهجاتها  يف  العربّية  اأنَّ  الف�سيح  كالَمها  يجمعوَن  َوُهْم  الأوائُل  العربّية  نُحاُة   َ تبيَّ

ُرٍب: التي تن�ساُح يف جزيرة العرِب على ثالثِة اأ�سْ
ْرب الأّول: عادات لغوّية منتَظمة ل ترى فيها ِعَوًجا عن مقت�سى قانوٍن،  ال�سَّ
ول اختالًفا بي اأهل َوبٍَر، اأو َحَجٍر، اأو جَبل، اأو �َسْهل، َكَجرِّ ال�سم املجرور بحرف 
ممّا  املطلق، واحلال، وغري ذلك  املفعول  املبتداأ، ون�سب  بالإ�سافة، ورفع  اأو  اجلّر 
ال�سابطة  الرتكيبّية  الأحكام  �سذوَذ يف  فال  له؛  الالزمُة  فُته  �سِ العرب  بي  التفاُق 
لهذه املواقع النحوّية اإل ما كان من �ساهٍد ل يُعتّد به بي ال�سواهد املنتَظمة الكاِثرة 

الالغية ملا خالََفها من ن�سو�ٍض.
ٌم على ما يُبيُحه القيا�ُض يف النظر، ل يف العادة  وانتظام العادة النحوّية مقدَّ

يُْنَظر يف اأوهام العربّية واللهجات: م�سلوح، �سعد عبد العزيز، يف تاريخ العربية: ُمغامرات بحثّية، عامل   -(
الكتب، القاهرة، ط)، 7)0)م، �ض)4-)4.
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والأثر؛ فقد ذكر اأبو حّيان: »اأنَّ القيا�ض ل مينع من تقدمي خرب كاد عليها؛ لأنَّها ِفعل 
ًما، ومل يُعرَث على ن�ضٍّ يف التقدمي، ول يف عدمه«)))،  مت�سّرف، ولكن مل اأره متقدِّ
فلّما مل يكن من عادة العرب تقدمُي خرب كاد عليها؛ كان من النحاة احرتام لهذه 

العادة، واإن خالفت مقت�سى قيا�سهم.
رب الثاين فعادات لغوّية خرَجْت من ُحْكٍم نحويٍّ ُمنَتَظٍم اإىل ُحكٍم  واأّما ال�سَّ
نحويٍّ منتَظم اآخر، وهو ما مُيكن ت�سميته بجوازات التعبري عن الوظيفة النحوّية، 
اأو   ، كما يف جواز حتويل التمييز من ا�سم من�سوب اإىل ا�سم جمرور بحرف جرٍّ

بالإ�سافة مع الحتفاظ بوظيفة اإزالة الإبهام، في�سّح اأن يُقال:
ا�سرتيُت �ساًعا َقمًحا. -
ا�سرتيُت �ساًعا من َقمٍح. -
ا�سرتيُت �ساَع قمٍح. -

كالم  يف  يجتِمع  اأن  ميكُن  املنتظم  اجَلواز  ا�ستعمال  من  رُب  ال�سَّ وهذا 
مييل  التي  اللغوّية  التَّْو�ِسعة  مظاهر  من  لأنَّه  الواحدة؛  والقبيلة  الواحد  ال�سخ�ِض 
اإليها املتداولون باللغة َميال طبيعّيا لَدواٍع متلفٍة من غري اأن يخرموا عاداتهم يف 

الكالم، كما ميكُن اأن يكون من ائتالف العادات وتالقيها.
ْربي؛  ال�سَّ ميّثل هذين  ا  اإنَّ وتقنينات  قواعد  العربّي من  النحو  ما يف  وغالُب 
العربّي  النحو  ماألوًفا يف  املّطِرد منها؛ ولهذا ظلَّ  ال�سائع  العربّية يف  ِعماد  ُهما  اإذ 
احلديُث عن التقدمي والتاأخري، واحلذف والذكر، والتعريف والتنكري، والتعّدد، 
اإميانًا من  واأ�سكال املوِقع النحوّي الواحد من غري الإح�سا�ض بَخْرم الأ�سل العام 
ا هي خروج من عادة نحوّية اإىل اأخرى؛  النحاة باأنَّ هذه النزياحات عن الأ�سل اإنَّ

َرب، ج3، �ض9))). اأبو حّيان الأندل�سي، ارت�ساف ال�سَّ  -(
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لأنَّ اللغة ذاُت اأوجٍه يف ال�ستعماِل الذي يُعربِّ عن ُحرّية املتكّلم و�َسعيه يف الوقت 
نف�ِسه اإىل تخريُّ الوجه الرتكيبّي الأكرث دللة على ُمراده.

واأّما ال�سرب الثالث الذي تبيََّنه النحاُة وهم يجمعون كالم العرب، فعاداٌت 
لل�سان  الَف�سيحة  البيئة  يف  منتظمة  غرُي  لكنَّها  ال�سغرى،  بيئتها  يف  ُمنَتظمة  لغوّية 
العرب كلغة الَق�سر يف ال�سم املثّنى والأ�سماء اخلم�سة، وثبوت النون يف الأفعال 
لكنَّهم  وا�ستعماله،  بوجوده  النحاُة  يُِقرُّ  ممّا  وغريها  وجْزما،  ون�سبا  رفعا  اخلم�سة 
يتقّدم  حي  )لي�ض)  عَمل  )ل)  اإعمال  يف  كاختالفهم  عليه  القيا�ض  يف  يختلفون 
كّلها  جملتها  اأ�سكال  يف  وهي  معرفة،  ا�سمها  ياأتي  حي  اأو  ا�سمها،  على  خربها 
بالُهوية  العتزاز  العرب يف مظهر من مظاهر  بع�ض  اعتاَدها  لغوّية عربّية  عاداٌت 

املوروثة، والر�سا عنها و�سيلة تداولية ذات قيمة تعبريّية منا�سبة ملرادهم.
الطبيعّي  بالنتخاِب  بل يحدث  َدفعًة واحدة،  النحوّي  ول يحدُث النتظاُم 
والكت�ساب مًعا، فاأّما النتخاُب في�سبه ا�ستح�سان وجٍه تركيبّي تُعرّب عنه نُ�سو�ٌض 
اأدبّية مقبولة عند اجلميع، ومتّثل لغة الأدب اجلاهلّي والقراآن الكرمي هذه املقبولّية 
فبع�ُض  التاّم،  التّفاق  اإىل  افتقاره  اللغوّي  النتخاب  طبيعة  ومن  متثيٍل.  اأح�سَن 
يف  التعليم  ينجح  مل  ما  ة،  اخلا�سّ اللغوية  عادتهم  اإىل  َم�سدودين  يبَقون  النا�ض 
من  النوع  وهذا  اللغوّية«)))،  العادات  تكوين  التعليم  مقا�سد  »من  فـ  تغيريها، 
العادات »�سيغة مكَت�َسبة«)))، ميكُن اأن يُجيَدها املتعلُِّم كما يُجيُد لهجته الأوىل)3).

لكنَّ النحاَة وهم ي�سنعون الراأَي النحوّي العام ي�سَعون اإىل اإك�ساب النا�سئة 

986)م،  القاهرة،  امل�سرّية،  الأجنلو  مكتبة  اللغوّية،  للرتبية  التدري�ض  فّن  �َسمك،  �سالح  حممد  يُْنَظر:   -(
�ض730.

لبنان، ط)، )98)م،  لبنان،  مكتبة  الجتماعّية،  العلوم  م�سطلحات  معجم  بدوي،  اأحمد زكي  يُْنَظر:   -(
�ض90).

الفكر  دار  ح�سن،  الفتاح  وعبد  عي�سى،  فوزي  ترجمة:  للطفل،  اللغوّية  الرتبية  �سبيني،  �سرجيو  يُْنَظر:   -3
العربي، القاهرة، ط)، )00)م، �ض83.
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رد، وي�سيع، وينقا�ض، فيحّولون عّلة  واملتعلِّمَي عاداٍت لغوّيًة متارة على ما يطَّ
تف�ّسر تخ�سي�َض عالماته، فعّلة َرفع  ِمعياٍر ي�سف الكالم، واإىل عّلٍة  اإىل  العتياد 
الفاعل ون�سب املفعول وجّر امل�ساف اإليه اأنَّ العرَب اعتادت هذا امل�سلك اللغوّي، 
لكنَّ تف�سري هذه العادة يكون بالنظر اإىل عالقة الكلمة مبا قبلها يف اللفظ، اأو بذاتها 
عند  ال�ستعمالّية  اللغوّية  العادات  ل  فتتحوَّ �سابق،  لفٍظ  من  املعنوّي  التجّرد  يف 
املتكلِّمي اإىل نظام من العوامل واملعمولت عند النحوّيي، واملح�سول واحد؛ 
ا قال النحوّيون: عامل لفظّي،  وقد تنّبه ابُن ِجّني اإىل هذين الأمرين، فقال: »واإنَّ
كـ)مررُت  ي�سحبه،  لفظ  ُم�سبَّبا عن  ياأتي  العمل  بع�َض  اأنَّ  ِلرُيُوَك  وعامل معنوّي؛ 
بزيٍد)، و)ليَت َعمًرا قائٌم). وبع�سه ياأتي عاريا من ُم�ساحبة لفٍظ يتعّلق به، كرفع 
املبتداأ بالبتداء، ورفع الفعل ]امل�سارع[ لوقوعه موقع ال�سم. وهذا ظاهر الأمر، 
الرفع  من  فالعَمل  احلديث،  وحم�سول  احلقيقة  يف  فاأّما  الَقول،  �سفحة  وعليه 
والن�سب واجلّر واجلزم اإّنا هو للمتكلِّم نف�ِسه«)))، فابن ِجّني ل يُنكر نظرّية العامل 
فاإذا  املتعلِّم،  عادُة  الَعَمل  املتكلِّم، وعّلة  عادُة  النتظام  عّلَة  اأنَّ  يبّي  ا  اإنَّ ويعاُفها، 
غري  من  ويبني  ويجزم  ويجّر  وين�سب  يرفع  �ساَر  ْربة؛  بالدُّ املتعلِّم  ُمكنُة  َقويت 

ا�ستح�سار املعايري وِعللها؛ كاأنَّ ال�سبَط �سار له �سجّيًة وعادًة من طبيعٍة ُمكت�َسبة.
�لعاد�ت �للغوّية و�جلو�ز �لنحوّي:

اجلواُز الإعرابّي يف الحتمالت الإعرابّية من عادة النحوّيي املعِربي، لكنَّه 
حي؛ ذلك اأنَّ اجلواز النحوّي يف ال�ستعمال يعني  لي�ض من عادة املتداولي املف�سِ
اأنَّ ينهج العرُب غرَي ما �سكٍل من اأ�سكال �سبط اآخر الكلمة، كما يف اخلرب املن�سوب 
لـ«ما احلجازّية« العاملة عَمَل لي�ض يف مقابلة اخلرب املرفوع لـ«ما التميمّية« املهملة، 
فكلُّ واحٍد من اجلواَزين عادٌة يف قبيلته واأهله، قاَل اأبو حّيان الأندل�سّي: »الإعمال 
بغداد،  الثقافّية،  ال�سوؤون  دار  النّجار،  علي  حممد  حتقيق:  اخل�سائ�ض،  عثمان،  الفتح  اأبو  ِجّني،  ابن   -(

990)م، ج)، �ض0))-))).
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لغة احلجاز، قال الك�سائي: واأهل تهامة. الإهمال لغة متيم ولغة جند«)))، ويف جزم 
ف الآخر، نحو )مَيَ�ّض) جرت عادة اأهل احلجاز فيه على ترك  الفعل امل�سارع امل�سعَّ

الإدغام، يف حي اختار �سائر العرب الإدغام)))، وكلٌّ �سحيٌح ف�سيٌح.

فاجلواُز النحوّي انتظاٌم غري م�سروط على م�ستوى الل�سان العربّي كّله، َقِبَله 
اأو  متيم،  مثل  قبيلة كبرية  عند  عادة  لأنَّه  ال�ستعمال؛  تو�ّسًعا لنت�ساره يف  النحاُة 
عادة لقبائل منطقة وا�سعة مثل احلجاز التي كانت ت�سكن فيها قبائل متعددة، منها 
واخلزرج،  والأو�ض،  وقري�ض،  وهوازن،  والعالية،  وَخثعم،  وثقيف،  ُهذيل، 

وغريها؛ فاإطالق املنطقة ي�سري اإىل تعّدد قبائل تلك اللهجة.

فاإنَّهم ي�سريون اإىل  اأو املنطقة  لكنَّ النحاة عندما ي�سكتون عن حتديد القبيلة 
انت�سار وجه اجلواز الذي يتحّدثون عنه يف اأماكن متفّرقة من اجلزيرة العربية، كما 
اإتباِع امل�ستثنى للم�ستثنى منه رفعا ون�سبا وجّرا، اأو جواز ن�سبه مطلقا  يف جواز 
ما فيه امل�ستثنى منه على امل�ستثنى)3)؛ لأنَّ  اإذا كان ال�ستثناء تاّما منفّيا مت�سال متقدِّ

الأوجه الإعرابّية يف ال�سبط اختالُف لهجاٍت)4) لختالِف العاداِت اللغوّية.
ومن م�سائل ال�ستثناء التي يظهر فيها اأثر العادات اللغوّية على غري تعيي اأنَّ 
النحاة اأجازوا يف ال�سم التايل )ول �سّيما) الرفع واجلّر اإذا كان معرفة، والرفع 

واجلّر والن�سب اإذا كان نكرة)5)، و�ساِهده قول امرئ القي�ض:

َرب، ج3، �ض97)). اأبو حّيان الأندل�سّي، ارت�ساف ال�سَّ  -(
ّي الأ�سرتاباذّي، حممد بن احل�سن، �سرح �سافية ابن احلاجب، حتقيق: حممد نور احل�سن،  الّر�سِ يُْنَظر:   -(

واآخرين، دار الكتب العلمّية، بريوت، )98)م، ج3، �ض46).
ج3،  007)م،  ط)،  م�سر،  للجامعات،  الن�سر  دار  العربّي،  النحو  بركات،  اإبراهيم  اإبراهيم  يُْنَظر:   -3

�ض83)-85).
يُْنَظر: عبد الغّفار حامد هالل، اللهجات العربية، �ض5)4.  -4

يُْنَظر: الُقرايف، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ض، ال�ستغناء يف ال�ستثناء، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،   -5
دار الكتب العلمّية، بريوت، ط)، 986)م، �ض75.
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�سالح منُهنَّ  لــَك  يــوٍم  ُربَّ  ُجلُجِلاأل  ـــدارِة  ِب يــوًمــا  �سّيما  ول 
فقد رواه الأخبارّيون واللغوّيون وبع�ض النحاة))) كابن النّحا�ض بجّر)يوم) 
ورفعها، ون�سب بع�سهم اإىل اأبي حامت اأنَّ الرفع هو الوجه، ويف رواية اأنَّه الوجه 
اجلّيد، لكنَّ بع�ض كتب النحو ُتيز رواية الن�سب التي مل نّطلع عليها يف املطبوع 
على  البيت  قال  القي�ض  امَراأ  اأنَّ  د  املوؤكَّ ومن  و�سروحه،  القي�ض  امرئ  ديوان  من 
الرواة  من  �سمعوا  ما  على  الآخرون  ت�سّرف  ثم  الثالث،  اللغات  باإحدى  عادته 
متلفي القبائل بعد اأن ا�سُتهر البيت؛ لأنَّه من املعّلقة، فالَكْته الأل�ُسُن على عاداتها 
يف لهجاتها حتى خّرج النحاُة اإعرابه على الوجوه الثالثة، واأجازوها يف �سبط 
ال�سم النكرة بعد )ول �سّيما) لنتظام عادة العرب يف تخرّي وجٍه واحٍد من هذه 

الوجوه الثالثة مبا ل يدفع وجًها اأو ينفيه.
وقريب من هذا اإجازة جمهور النحاة جّر ال�سم ون�سبه بعد )حا�سا) واأخواتها 
يف ال�ستثناء بعد اأْن ارت�سى املربِّد ما َحكاُه اأبو عمرو ال�سيبايّن اأنَّ »العرب تخف�ض 
النحاة  ا�ست�سهَد  الوجهي  جواز  ثبوت  يف  العادة  هذه  وعلى  وتن�سب«)))،  بها 
العرِب،  بع�ٍض من  منهما متّثل عادة  بروايتي، كّل واحدة  الأ�سدّي  اجُلَميح  ببيت 

املعارف، م�سر، ط5،  اإبراهيم، دار  الف�سل  اأبو  ابن حجر، ديوانه، حتقيق: حممد  القي�ض،  امروؤ  يُْنَظر:   -(
990)م، �ض0). وح�سن ال�سندوبي، �سرح ديوان امرئ القي�ض ومعه اأخبار املراق�سة واأ�سعارهم، املكتبة 
التجارية، م�سر، ط3، 953)م، �ض45). ون�سرة: عبد الرحمن امل�سطاوي، دار املعرفة، بريوت، ط)، 
اأنور  حتقيق:  وُملحقاته،  القي�ض  امرئ  ديوان  �سرح  احل�سي،  بن  احل�سن  ّكرّي،  وال�سُّ �ض6).  004)م، 
املتحدة،  العربية  الإمارات  والتاريخ،  للرتاث  زايد  مركز  ال�سوابكة،  علي  وحممد  �ُسويلم،  اأبو  عليان 
حتقيق:  القي�ض،  امرئ  ديوان  �سرح  حممد،  بن  اأحمد  النّحا�ض،  وابن  �ض78)-79).  000)م،  ط)، 
عمر الفّجاوي، وزارة الثقافة، الأردن، ط)، )00)م، �ض5). وللموؤلِّف نف�سه، �سرح الق�سائد الت�سع 
امل�سهورات، حتقيق: اأحمد خطاب، وزارة الإعالم، العراق، 973)م، ج)، �ض09). وابن الأنباري، 
ال�سبع الطوال اجلاهلّيات، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار  القا�سم، �سرح الق�سائد  حممد بن 
املعارف، م�سر، ط4، 980)م، �ض)3. والبغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب، حتقيق: عبد 

ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، م�سر، ط4، 997)م، ج3، �ض448-444.
ابن ال�سائع الأندل�سّي، علي بن حممد، �سرح ُجمل الزّجاجّي، حتقيق: يحيى علوان ح�ّسون، دار بغداد،   -(

ودار اأمل اجلديدة، دم�سق، ط)، 6)0)م، ج3، �ض)38.



(4

AWUJ - Issue (59) - June 2020جملة ج�معة الو�سل - العدد )59( - يونيو 2020

يف قوله))):
ـــا اأب اإنَّ  ــــاَن  ــــوب ثَ ـــــا  اأب ــا  ــس ــا� ــٍة َفــــْدِمح ــم ــك ــُب ــــوبــــاَن لــيــ�ــض ِب ثَ

وهي رواية ال�سّبي، ومن تابعه، اأو:
ـــا اأب اإنَّ  ــــاَن  ــــوب ثَ اأبـــــي  ــا  ــس ــا� ــٍة َفــــْدِمح ــم ــك ــُب ــــوبــــاَن لــيــ�ــض ِب ثَ

وهي رواية الأ�سمعّي، ومن تابعه))).
على  هو  بل  العتباط،  على  خياًرا  لي�ض  النحوية  اجلوازات  وا�ستعمال 
ا�ستعمالت  النحاة  وعند  ُمنَتظمة،  عادة  العرب  من  جماعته  يف  كلٌّ  النتظام، 
جائزة بال �سروط، واإن اختلفوا يف تخريج الإعراب وتعليله، كما يف العطف على 
ا�سم اإنَّ بالرفع بعد ا�ستكمال اخلرب، فلي�َض له تخريج �سوى العادة الجتماعّية؛ ذلك 
اأنَّ ا�سم اإنَّ حكُمه الن�سُب، فالعطف عليه بالرفع مظهر من مظاهر الرتاخي لتحقيق 
اأمن اللب�ض، خّرجه جمهوُر النحاة على ما كان عليه ا�سُم اإنَّ قبل دخولها من الرفع 

على املبتداأ)3)، فهو عطفٌ على �سريعةٍ من�سوخةٍ.
�لعاد�ت �للغوّية و�ل�ّسذوذ �لنحوّي:

لعلَّ فارَق ما بَي اجلواز النحوّي وال�سذوذ اأنَّ الأّول َمقي�ٌض بال �سروط، يف 
يُقا�ُض عليه  يُحفظ ول  ما  دائرة  »ال�سذوذ« يف  الثايَن  النحاِة  حي ح�سر جمهوُر 
اأخباره و�سعره، جملة  اجُلَميح بن الطماح الأ�سدّي:  ال�ساعر اجلاهلّي  الن�سب: حممد علي دقة،  اختار   -(
جامعة امللك �سعود، الآداب، املجلد 5، اجلزء)، 993)م، �ض)49-493، ويف احلوا�سي درا�سة جّيدة 
لّيات، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، وعبد ال�سالم هارون، دار  ل ال�سبّي، املف�سّ لروايات البيت. واملف�سّ
املعارف، م�سر، ط6، 979)م، �ض367. واأبو حّيان الأندل�سّي، التذييل والتكميل، ج8، �ض3)3، وفيه 

درا�سة ملو�سع ال�ست�سهاد وروايات ال�ساهد مع ميل اأبي حّيان لرواية اجلّر، ج8، �ض))3-3)3.
يُْنَظر: الأ�سمعي، عبد امللك بن قريب، الأ�سمعّيات، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر وعبد ال�سالم هارون،   -(
الإن�ساف يف م�سائل اخلالف،  الأنبارّي،  الربكات  املعارف، م�سر، ط3، 955)م، �ض8)). واأبو  دار 

ج)، �ض80).
يُْنَظر: ابن عقيل، عبداهلل بن عبد الرحمن، �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، حتقيق: حممد حميي   -3

الدين عبد احلميد، دار الرتاث، م�سر، 005)م، ج)، �ض304.
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اإل ل�سرورة ُملجئة ل مندوحة عنها، مع اأنَّ ال�ساّذ قد يكون عادة قبيلة اأو منطقة، 
لكنَّه على غري مقت�سى جواز  لغوّيا حادًثا،  اأو م�سلًكا  تاريخّيا مهجورا،  اأ�سال  اأو 
القيا�ِض عليه، با�ستحالة اجلمع بي اأو�سافه املتعددة يف تريٍد تقنينّي نحوّي واحٍد، 
قال ال�سرورّي: »املراد بال�ساّذ ما يُخالُف القيا�َض قليال كان اأو كثريا«)))، فهو عادة 
العظيم  عبد  لأحمد  ُموافقًة  �سواهده  و�سف  ي�سّح  ول  بالتقاُدم،  ى  تُق�سَ عقيمة، 
د اأن النحو العربّي يف قوانينه املعيارّية التعليمّية ل ميّثل  عبد الغني باخلطاأ، لكنَّه يوؤكِّ
اللغة العربّية كّلها، بل ميّثل بع�سها))) �سمن �سفة التجانُ�ض املّطرد يف ال�سبط الذي 
يحفظ للغة العربّية َوحدتها، ويحميها من الت�سّظي اللغوّي اإىل لُغات اأو لُغّيات يف 
َد اإق�سائها من القيا�ض عليها لإحالل عادات لغوّية  احتواٍء لعادات لغوّية �ساّذة َق�سْ
عنه  َذَكره  فيما  املربِّد  َل  اأ�سَّ فقد  التعليمّي)3)؛  النحو  على  بالتكاء  حمّلها  مقبولة 
باأدنى  تلميذه ابُن ال�سّراج مقولته املنهجّية »لي�ض البيت ال�ساّذ والكالم املحفوظ 
ا يركُن اإىل  اإ�سناد ُحّجة على الأ�سل املجمع عليه يف كالم، ول نحو، ول فقه، واإنَّ

َعفُة اأهِل النحو، ومن ل ُحّجة معه«)4). هذا �سَ
فلغة الق�سر يف املثّنى على غري القيا�ض، واإن كانت عادة فا�سية يف »بني احلارث 
بن كعب، وُزبيد، وخثعم، وهمدان، وكنانة، وبني العنرب، وبني الهجيم، وبكر 
بن وائل، وبطون من ربيعة«)5)، وقد تكون طوًرا حاِدًثا على العربّية اأوقفه اطراُد 
التغرّي الإعرابّي يف ال�سم املثّنى يف الن�سو�ض الف�سيحة العالية كالقراآن الكرمي؛ 
علي  حتقيق:  الأرواح،  مراح  على  ال�سروري  �سرح  �سعبان،  بن  م�سطفى  الدين  م�سلح  ال�سرورّي،   -(

باغجي، املكتبة الها�سمّية، بريوت، ط)، 7)0)م، �ض69).
يُْنَظر: اأحمد عبد العظيم عبد الغني، القاعدة النحوّية: درا�سة نقدّية حتليلّية، دار الثقافة، م�سر، 990)م،   -(

�ض7).
يُْنَظر: ح�سن امللخ، تقنيات الإعراب يف النحو العربّي، عامل الكتب احلديث، الأردن، ط)، 5)0)م،   -3

�ض3))-50).
الر�سالة،  موؤ�س�سة  الفتلي،  احل�سي  عبد  حتقيق:  النحو،  يف  الأ�سول  �سهل،  بن  حممد  ال�سّراج،  ابن   -4
بريوت، ط3، 996)م، ج)، �ض05). ويُْنَظر: اأحمد عبداهلل املغربي، معايري الت�سويب يف العربية: روؤية 

نقدّية تاأ�سيلّية، من�سورات اإدارة البحوث، ُدبي، ط)، 5)0)م، �ض7).
َرب، ج)، �ض558. يُْنَظر: اأبو حّيان الأندل�سّي، ارت�ساف ال�سَّ  -5
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الوظيفّية  املعرفّية غري  املفهومات  ال�سامل مثلها - من  املذكر  التثنية - وجمع  لأنَّ 
يف الدللة، فاملثنى يبقى مثّنى، �سواء اأكان مرفوعا بالألف اأم جمرورا ومن�سوبا 
بالياء؛ ولهذا اأ�سار كمال بكدا�ض اإىل اأنَّ ا�ستعماله م�سكلة نف�سّية مزدوجة: الأوىل 

معرفّية، والثانية لغوّية))).

ال�سامل يف  املذكر  نون جمع  فتح  انتخابًا طبيعّيا يف  اأفرزت  العربّية  اأنَّ  ومع 
مقابلة ك�سر نون ال�سم املثّنى حتقيقا لأمن اللب�ض، اإل اأنَّ من العرب من اعتاد ك�سر 
اأ�سد)3) اعتادوا فتح  اأنَّ بع�َض بني  ال�سامل لغري �سرورة)))، كما  نون جمع املذّكر 
وقد  الواحدة،  القبيلة  يف  اللغوّية  العادات  تبايُن  لإمكانية  توكيد  يف  املثّنى  نون 
ال�سم  اإعراَب  اإعرابه  اإىل  املثنى  ال�سم  ق�سر  يف  العرب  بع�ِض  عاداُت  تاوزت 
اأق�ساها جمهور النحاة من  دة،  املفرد باحلركات)4) يف عادة �ساّرة بالعربّية املوحَّ

النحو التعليمّي.

املو�سول  ال�سم  اإعراب  يف  وُعقيل«)5)  وُهذيل  »طّيئ  قبيلة  عادُة  تبعد  ول 
»الذيَن« اإعراب جمع املذّكر ال�سامل، عن تف�سري عادة لغة الق�سر يف املثّنى، لكنَّها 
اأكرث �سذوذا؛ لأنَّها عادة خا�سة بكلمة م�سو�سة؛ تُ�سبه اأن تكون قيا�ض توّهم على 
ُمعَلٍن  ٍد  َق�سْ اأحيانًا من غري  يتغّيا  املتكلِّم  اأنَّ  املثّنى؛ ذلك  املو�سول  اإعراب ال�سم 

اإقامة �َسبٍه بي ظاهرتي غري مت�سابهتي يف التحليل النحوّي.

وقد ن�سَب بع�ُض النحاة هذه اللغَة اإىل غري ما قبيلٍة، نحو: بني احلارث، واأزد 

يُْنَظر: كمال بكدا�ض، علم النف�ض وم�سائل اللغة، دار الطليعة، بريوت، ط)، )00)م، �ض)3.  -(
َرب، ج)، �ض566. يُْنَظر: اأبو حّيان الأندل�سّي، ارت�ساف ال�سَّ  -(

يُْنَظر: الدماميني، بدر الدين حممد بن اأبي بكر، تعليق الفرائد على ت�سهيل الفوائد، حتقيق: حممد عبد   -3
الرحمن املفدى، م�سر، ط)، 983)م، ج)، �ض95).

يُْنَظر: امل�سدر نف�سه، ج)، �ض97).  -4
َرب، ج)، �ض004). يُْنَظر: اأبو حّيان الأندل�سّي، ارت�ساف ال�سَّ  -5
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�َسمايّل  يف  طّيئ  قبيلة  منازل  اأنَّ  مع  ومَتيم)))  وُعَقيل،  وُهَذيل،  وطّيئ،  �َسنوءة، 
اجلزيرة العربية، ومنازل اأزد �َسنوءة يف جنوبّيها، ومنازل ُهذيل حوَل مّكة، وهذا 
يعني اأنَّ العادات اللغوّية ل يُ�سرَتط فيها على الدوام التجاُوُر اجلغرايّف، اإن �سحَّ 

حتديُد النحاة للقبائل.
واعتاَد بع�ُض العرب))) يف لغٍة)3) اأو لَُغّيٍة �ساذة)4) تَْرَك تاء التاأنيث عند اإ�سناد 
اإلغاء  مظاهر  من  مظهٍر  يف  ُفالنة«  »قاَل  فيقولون:  احلقيقّي،  املوؤنث  اإىل  الفعل 
يف  الجتماعية  الرغبة  اأو  اللب�ض،  اأمِن  عند  واملوؤنّث  املذّكر  بي  اللغوّي  الفارق 
توحيد الن�سق اللغوّي تقليدا للمذّكر، اأو اإخفاء لبع�ض مظاهر الأنوثة يف اخلطاب 
اللغوّية  العالمة  اعتماد  مرحلة  �سبق  تاريخّي مهجور  لأ�سل  ا�ستبقاء  اأو  اللغوّي، 
ملَْيز املوؤنّث من املذّكر؛ ول �سّيما اأنَّ بع�َض الن�ساء يف بع�ض املدن العربّية يلجاأَْن اإىل 

�سيغة املذّكر يف اخلطاب اللغوّي املحكّي اأحيانا.
وقد جرت عادة العرب مبنع �سرف الأ�سماء وال�سفات املعروفِة حالتُها يف 
النحو العربّي، فما كان من النحاة اإل اأن التم�سوا اأ�سبابًا لتحويل العادة اإىل تقنينات 
تعليمّية تغليبّية مع اإجازة �سرف املمنوع يف ال�سرورة ال�سعرّية، ول �سّيما اأنَّ ثمة 
لغًة عند العرب ت�سرف املمنوع من ال�سرف مطلقا يف النظم والنرث، جعل �سالح 

الأعاريب، حتقيق: ح�سن  ُكتب  اللبيب عن  مغني  يو�سف،  بن  عبداهلل  الدين  ه�سام، جمال  ابن  يُْنَظر:   -(
ارت�ساف  الأندل�سّي،  حّيان  واأبو  �ض)6.  ج)،  998)م،  ط)،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  حمد، 
َرب، ج3، �ض)08). وال�سيوطّي، همع الهوامع، ج)، �ض69). وابن طولون، حممد بن علي،  ال�سَّ
�سرح ابن طولون على األفية ابن مالك، حتقيق: عبد احلميد جا�سم الكبي�سي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط)، )00)م، ج)، �ض43). ويُْنَظر يف هذه اللغة وتتّبع موقف النحاة منها: عبد الغّفار حامد هالل، 

اللهجات العربّية، �ض394-398. وح�سن امللخ، تقنيات الإعراب يف النحو العربي، �ض5))-30).
يُْنَظر: �سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط)،   -(

)99)م، ج)، �ض38.
ى: متهيد القواعد يف �سرح  يُْنَظر: ناظر اجلي�ض، حمب الدين حممد بن يو�سف، �سرح الت�سهيل، امل�سمَّ  -3
007)م،  ط)،  م�سر،  ال�سالم،  دار  واآخرين،  فاخر،  حممد  علي  وحتقيق:  درا�سة  الفوائد،  ت�سهيل 

�ض589). 
َرب، ج)، �ض734. يُْنَظر: اأبو حّيان الأندل�سّي، ارت�ساف ال�سَّ  -4
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واإبراهيم  ال�سنقيطّي،  الأمي  ناَزع  العربية)))، كما  املذهان موطَنها و�سط اجلزيرة 
رف العَلم املعدول الذي على وزن )ُفَعل)))) يف ا�ستع�سام بال�ساّذ  م�سطفى يف �سَ
القليل يف مقابلة الكثري الغالب من املنع الذي اعتاده العرب يف الأ�سماء املمنوعة 
من ال�سرف يف اإ�سارة اإىل اأنَّ ردَّ املمنوع اإىل ال�سرف �ساَر عادة مكتب�سة و�سفها 
عيفة غري ف�سيحة)3)، مع اأنَّها من  النحاة بال�سذوذ حتى ذهب ابن ال�سائع اإىل اأنَّها �سَ
ردِّ الفرع اإىل الأ�سل، وتبدو عند َمن اعتادها »َخْرًقا منتظما للقواعد«)4)، يُعاين 

امل�ستغلون يف العربّية يف الوقوف يف وجهه عند تعليم املمنوع من ال�سرف.
�لعاد�ُت �للغوّية ولغة �ل�سعر و�لنرث �لفّني:

�ساعُر القبيلة �ساعُر َقوٍم واأُّمة؛ لأنَّه اإن راَم اإي�ساَل �سعِره اأو وجهة نظر قبيلته 
لغٍة  اإىل  قبيلته  عادة  م�سو�َض  تتجاوز  لغٍة  اإىل  احتاَج  الآخرين؛  اإىل  وُروؤاها 
م�سرتكة تمُعه بغريه من الناطقي بل�سان الأُّمة، وحتّقق له احل�سوَر الإبداعّي خارج 
الذين  والُوجهاء  الأُمراء  من  ال�سلطة  ذوي  وعند  الأدبّية،  الأ�سواق  يف  قبيلته 

يجزلون له العطاء.
ال�سعراُء على اختالف  العروبة؛ حَر�َض  القدمي وجه  العربّي  ال�سعُر  وملا كان 
ذهب  لهذا  متجان�ض؛  واحٍد  مبظهر  الوجه  هذا  ر�سم  على  ولهجاتهم  قبائلهم 
اأنَّ تداول ال�سعر العربّي كان م�سوؤول  ِفي�َسر اإىل  بع�ض الدار�سي مثل امل�ست�سرق 
ُقبيل  العربّية)5)  للغة  دٍة  وموحِّ القبائل،  لهجاِت  متجاوزٍة  نحوّية  بنيٍة  ن�سوء  عن 

الأو�سط،  ال�سرق  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  ال�سرف،  من  املمنوع  �سرف  املذهان،  فليح  �سالح  يُْنَظر:   -(
الأردن، 0)0)م، �ض34)-36).

يُْنَظر: اإميل بديع يعقوب، املمنوع من ال�سرف، �ض)4).  -(
يُْنَظر: ابن ال�سائع الأندل�سّي، �سرح جمل الزّجاجّي، ج3، �ض6).  -3

يُْنَظر: جان بريفو، وجان فران�سَوا �سابلريول، املولَّد: درا�سة يف بناء الألفاظ، ترجمة: خالد جهيمة، مركز   -4
درا�سات الوحدة العربية، بريوت، ط)، 0)0)م، �ض)5).

يُْنَظر: في�سر، درا�سات يف العربية، ترجمة: �سعيد ح�سن بحريي، كلية الآداب، القاهرة، ط)، 005)م،   -5
�ض3)).
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الأدُب  عنه  عرّب  م�سرَتك  لغوّي  انتخاٌب  هي  التي  بالف�سحى)))  �ُسّميت  الإ�سالم، 
اللغوّية  العادات  من  ِظالٍل  بقاء  مع  الكرمي  القراآن  لغة  واأكّدته  اجلاهلّي،  العربّي 

ة ببع�ِض اللهجات واملناطق. اخلا�سّ
دة امل�سرتكة تقييُد الكالم بالكتابة؛  وقد يُ�ساف اإىل اأ�سباِب ن�سوء اللغة املوحَّ
لغة  اإىل  اللهجات  اآثار  تتجه  بينما  الكتابة،  اإىل  تتجه  الأدبّية  الأمور  »اآثار  لأنَّ 
القراآن  نزوُل  دة  املوحَّ العربّية  ا�ستقرار  يف  الأكرب  ال�سبب  اأنَّ  على  املحادثة«)))، 
كتاٌب  فهو  وعجمّييهم،  عربّيهم  كافًة  للنا�ِض  الإ�سالم  خطاب  ليكون  بها؛  الكرمي 
الر�سول  التي رّخ�ض  املقبولة  القراءاُت  َوْحدِته  اأمام  تت�ساَءل  مانع،  واحٌد جامع 
-�سلَّى اهلل عليه و�َسلم- بها تو�سعًة على النا�ض ومراعاة للهجاتهم. ومن العجيب 
يف  العرو�ض  نظام  بنظامي:  حمفوظًة  بها  امل�ست�سَهُد  امل�سرتكة  العربيُة  تكون  اأن 
النحاة اختيار  القراآن وقراءاته؛ الأمر الذي �سّهل على  ال�سند يف  ال�سعر، ونظام 
النحوّي  التوحيد  من  كبري  قْدٌر  فيه  للعربّية،  ممثٍِّل  نحٍو  لبناء  التقعيد؛  اأنوذج 
وتُزيُح  امل�سرَتك،  الأنوذج  توؤّكد  لغوّيًة  عاداٍت  بالتعليم  �سيولُِّد  الذي  وال�سريّف 
الأّيام  مع  بها  �ستلحق  التي  اخلا�سة  الَلْهجّية  للعادات  اللغوّي  كاَم  الرُّ ف�سيًئا  �سيًئا 
�سفُة اللغِة املبتَذلة واملرذولة وال�ساّذة والعامّية واملحكّية ُو�سول اإىل َو�ْسِمها باللغة 

غري الف�سيحة بعد تَْرِكها قرونا من غري تقعيٍد.
ومع هذا فاإنَّ درجة النتظام يف العربّية الـُمَنْحَونِة)3) لي�ست ُمطلقًة، بل ن�سبّيٌة، 
الفنّي  النرث  يف  وللناثر  لل�ساعر  ليجوز  حتى  وال�سرورات،  اجلوازات  يف  تظهر 
الرفيع اأن يلجاأ اإىل وجٍه اآخر غرِي الوجه الواحد اجلامع، �سواء اأكان من لهجته، اأم 
يُْنَظر: حممد عيد، امل�ستوى اللغوّي للف�سحى واللهجات وللنرث وال�سعر، عامل الكتب، م�سر، )98)م،   -(

�ض59-)6.
ط)،  ال�سعودية،  امل�سرية،  للطبعة  ُعكاظ  مكتبات  رة  م�سوَّ واملجتمع،  اللغة  وايف،  الواحد  عبد  علي   -(

984)م، �ض)3.
املَُنْحَوُن من الكالم ما كان جاريًا على املعايري املطّردة يف النحو من غري نظٍر يف الن�سباط اإىل القيا�ِض   -3

على ن�سو�ض ال�ست�سهاد اللغوّي، فهو قيا�ض على القواعد النحوّية وحَدها.
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من لهجة غريه ممّن ُقِبَل كالُمهم؛ لهذا يُعَذُر الفرزدُق التميمّي يف اختيار وجوٍه من 
النحو تُخالُف عادَة قبيلِته؛ اإذ كان »من علماء العرب بكالمهم، وممن ياأتيه علماُء 
َم على مثله اأنَّه مل يعرْف لغَة اأهل  اأهل احلجاز، ووقف على لغاتهم؛فُمحال اأن يَُتوهَّ
احلجاز«)))، لهذا اأدخَل الباَء يف خرب ما النافية التميمية َجريًا على عادة اأهل احلجاز 

فيها عند اإهمالها)))، فقال)3):

ه ــارِك حقِّ ــت ــٌن ب ــْع ــُرَك مــا َم ــْم ــَع ُرل ُمتي�سِّ ول  ــٌن  ــْع َم ُمن�ِسٌئ  ول 
وقال)4):

ِنْعَمتهْم اهلل  اأعــاَد  قد  بَ�َسُرفاأ�سَبحوا  مثَلُهم  ما  واإْذ  قري�ٌض  هْم  اإْذ 
باإعماِل )ما) النافية عَمَل لَي�ض مع اأنَّ خربها مقّدٌم على ا�سمها، ولغته التميمّية 
متنع الإعماَل ابتداًء، لكنَّه نظر اإىل لغة غريه، فقا�َض عليها، ولو كان قيا�ُسه خطاأً؛ 
من  اأ�سداٌد  له  كان  »الفرزدق  اجلي�ض:  ناظر  قال  وه،  وُمناِق�سُ مناوئوه  له  لنربى 
احلجازّيي والتميميي، ومن ُمناهم اأن يظفروا منه بزّلة، ي�سنِّعوَن بها عليه ُمبادرين 
التحّدي  على  الدواعي  لتواُفر  لَُنِقَل؛  ذلك  من  �سيٌء  جرى  ولو  تخطئته،  اإىل 
مبثل ذلك اإذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليٌل من اإجماع اأ�سداده من احلجازّيي 

والتميميّي على ت�سويب قوله«)5).

وملا جاز لل�ساعر القدمي اأن يقي�َض على بع�ض اللهجات املقبولة، جاز لل�ساعر 
املولَِّد واحلديِث اأن يقي�سا عليها، اأو على مذهب بع�ِض النحاة يف دائرة ما يجوُز 

املجريطي، هارون بن مو�سى القي�سي القرطبي، �سرح عيون كتاب �سيبويه، حتقيق: عبدربه عبد اللطيف   -(
عبدربه، مطبعة ح�ّسان، القاهرة، ط)، 984)م، �ض56.

يُْنَظر: ناظر اجلي�ض، �سرح الت�سهيل، �ض40))-)4)).  -(
يُْنَظر: الفرزدق، ديوانه، ج)، �ض507.  -3

امل�سدر نف�سه، ج)، �ض6)3.  -4
يُْنَظر: ناظر اجلي�ض، �سرح الت�سهيل، �ض03)).  -5
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لل�ساعر يف الكالم، اأو ما ُعِرف بال�سرورة ال�سعرّية التي هي يف جُمملها عاداٌت 
كالم  يف  وقوعها  لثبوت  تخطئُتها  النحاة  جمهور  على  ا�ستع�سى  ُمتاآِكلٌة،  لغوّية 
العرب، مثل اإبقاء حروف العلة يف اآخر الفعل امل�سارع املعتّل عند جزمه، كقول 

اأبي عمرو بن العالء النحوّي يف تقريع الفرزدق))):

ُمعتِذرا ِجئَت  ُثمَّ  زبـّـاَن  ِمْن َهْجِو زبّاَن مَلْ تهُجو ومْل تََدِعَهَجوَت 
فلو كان خطاأً ملا ارتكَبه نحوّي قارئ، وملا �َسكَت عنه �ساعر لذع، لكنَّه اأثٌَر من 
عادٍة غري َمقي�سة، حفظها القراآُن الكرمي يف قوله تعاىل: چ ڭ   ڭ  ۇ  چ ]�سورة 
الأعلى، الآية:6[ مراعاًة لفوا�سل الآيات، كمراعاة اإقامة الوزن يف ال�سعر؛ ذلك 
كالم  يف  ناجز  قيا�ٍض  على  اإل  يكونان  ل  ُحكمها  يف  وما  ال�سعرّية  ال�سرورة  اأنَّ 
العرب؛ فاجلزُم باإثبات اأحرف العلة يف امل�سارع املعتّل الآخر عادٌة لغوّية؛ اإذ هي 
من لغٍة لبع�ِض بني بكر وعبد القي�ض)))، فهي عادة ك�سرف املمنوع من ال�سرف 
الذي يقابله ترك �سرف املمنوع من ال�سرف، فالأول عادة لغوّية لبع�ض العرب 
�ساعْت وا�سُتِحّبْت يف ال�سعر وغريه)3). والثاين عادة لغوّية غري م�ستحّبة يف ال�سعر 
وغريه، قَبِلَها اأبو الربكات الأنباريّ لكرثة ال�سواهد، وخرّجَها على ال�سرورة)4)؛ 
ق بي ما ين�سرف وما ل ين�سرف، و�سقوطه يوِقع الَلْب�ض«)5)  لأنَّ »التنوين عالمة تُفرِّ
مع اأنَّه على ما يظهُر بقيٌة من القيا�ِض على ما قبل مرحلة التنوين يف العربّية مبا بقي 
اإىل  كانت يف طريقها  لغوّية  عادًة  ُمطلًقا  ال�سرِف  عدُّ  اآثارها، يف حي ميكن  من 

ط)،  بريوت،  الإ�سالمّي،  الغرب  دار  عبا�ض،  اإح�سان  حتقيق:  الأدباء،  معجم  احلموّي،  ياقوت  يُْنَظر:   -(
993)م، ج3، �ض7)3).

يُْنَظر: مثنى فوؤاد اخلالدي، لهجة ربيعة واأثرها يف الدرا�سات اللغوّية والقراآنّية، دار املاأمون، الأردن،   -(
007)م، �ض45)-46).

يُْنَظر: اأبو حّيان الأندل�سي، ارت�ساف ال�سَرب، ج)، �ض)89.  -3
يُْنَظر: اأبو الربكات الأنباري، الإن�ساف يف م�سائل اخلالف، ج)، �ض4)5.  -4

عر، حتقيق: رم�سان عبد التّواب، ط)، دار  يُْنَظر: ال�سريايّف، اأبو �سعيد احل�سن بن عبداهلل، �سرورة ال�سِّ  -5
النه�سة العربّية، بريوت، 985)م، �ض48.
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ثبََّت  النحاة  عند  القيا�ض  عليه  جرى  ما  على  الكرمي  القراآن  نزول  لكنَّ  ال�سيوع، 
اأِن احتَووا العادتي يف  اإل  َ اللغوّي يف هذه الظاهرة، فما كان من النحاة  التغريُّ
باب ال�سرورة تغليًبا للمعيار ال�سائع الذي ين�سدونه عند تعليم العربّية، و�َسعًيا اإىل 

توجيه جمتمع املتعلِّمي اإىل عادات لغوّية اأكرث اّطراًدا، واأقّل تبايًُنا.
ا ما لي�ض له اأ�سٌل من ا�ستعمال اأو قيا�ٍض فُممتِنع يف ال�سعر وغريه، قال اأبو  اأمَّ
�سعيد ال�سريايّف: »ولي�ض يف �سيٍء من ذلك رفع من�سوب، اأو ن�سب مفو�ض، 
ول لفٌظ يكون املتكلُِّم فيه لحًنا«)))، ولعلَّ ُمَتتبًِّعا لو تتبََّع متّثل ال�سرائر ال�سعرّية عند 
َل اإىل اأنَّ ال�سرائر ال�سعرّية امل�ستقَبحة قد قّل  �سعراء ما بعد ع�سر الحتجاج لتو�سَّ
ا�ستعمالُها، يف اإ�سارة اإىل جناح النحاِة يف توجيه املبِدعي اإىل اأناط لغوّية مطردة 

ُم�ستح�َسنة يف ال�سعر والنرث.
�لعاد�ت �للغوّية وتعليم �لعربّية:

هة تتجاوُز  ها العربّية، َعملّيٌة َق�سدّية ُموجَّ تعليُم اللغاِت احلّية الكربى، ومن اأهمِّ
مبداأ تعليم اللغة اإىل مبداأ تدعيم وجودها يف امل�سهد الإن�سايّن؛ لتبقى حّيًة ع�سّيًة 
باقرتانها  خالدة  لغة  تكون  اأن  لها  اأُِريَد  العربّية  اللغة  لأنَّ  اللغوّي؛  التقاُعِد  على 
النحاِة يف  ما تاَوَز جمهوُر  الإ�سالم اخلالد؛ ولهذا  الكرمي كتاِب  بالقراآن  الدائم 
النحو التعليمّي نْقَل العربّية اإىل املتعلِّمي اإل بعَد تنقيتها من العادات اللغوّية غري 
به،  مرتبطٍة  عربّية  لغٍة  لتعليم  القراآن  درع  على  بالتكاء  ا�ستمرارها  يف  املرغوب 
وتا عرَب جمموعٍة من القواعد املعيارّية  و�سارحٍة له، وممثِّلٍة لنظِمه نحوا و�سرفا و�سَ
اأُحادّيِة الوجه اإل يف اجلوازات التي �ساعت يف القراآن الكرمي وقراءاته امل�سهورة.

وهذا يعني اأنَّ الرتبيَة اللغوّية يف الفكر النحوّي العربّي متاآخيٌة مع لغة القراآن 
َد تنحية العادات اللغوّية غري املرغوبة ل�سالح تر�سيخ عادات  الكرمي، و�سادنٌة لها َق�سْ

يُْنَظر: امل�سدر ال�سابق، �ض 34.  -(
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لغوّية مرغوبٍة لتواوؤُمها مع الن�سيج اللغوّي للقراآن الكرمي، وهذا التدّخل التعليمّي 
املعياريّ يُ�ساعِدُ يف تغريّ اللغة))) نحو َمزيٍد من التجانُ�ض يف ِبنيتها النحوّية وال�سرفّية 
وال�سوتّية يظهر يف انت�سار الأنوذج املعيارّي، وت�ساوؤل ا�ستعمال العادات اللغوّية 
غري املرغوبة حتى بي الأقحاح، فيكون النحاُة تربوّيي يف النحو التعليمّي؛ لهذا ل 
نكاُد نقُع على فروٍق جوهرّية بي متون النحو التعليمّي اإل يف ال�سياغة والرتتيب، 

اأّما جُممل القواعد التعليمّية ال�سابطة للكالم فواحدٌة تقريبا.
ِة الواحدة التي كان النحوّي ي�ست�سِعُرها اإ�سافًة اإىل موؤ�ّس�سة  ويبدو اأنَّ فكرة الأُمَّ
فقد  النحاة؛  اأعمال  ٍد يف  �ِسبه موحَّ التعليمّي  النحو  اإبقاء  �ساعدا على  قد  الدولة 
َوكَل اخلليفة املاأمون يف القرن الهجرّي الثاين اإىل الفّراء امللّقب بـ«خليفة املوؤمني 
يف النحو« تاأليَف كتابه املفقود »احلدود« يف النحو، واأفرَغه له �سنتي َمدوًما يف 
ق�سره)))؛ ليكون كتابًا جامًعا النا�َض على �َسواء الكلمة يف العربية: رفًعا، ون�سًبا، 
واذُّ وال�سرورات  ا، وجْزًما، وِبناًء، ِبُحدوٍد معيارّية دقيقة، ل تظهُر بينها ال�سَّ وجرًّ
عن   ُ وتعربِّ الدين،  كحدود  لأنَّها  اأخرى؛  جهة  من  اخرتاُمها  ّح  ي�سِ ول  جهة،  من 
َدهم الإ�سالم بالدين  م�سعى الدولة العّبا�سّية يف توحيِد امل�سلمي يف اللغة، كما وحَّ
م ن�ساطا اعتيادّيا للناطقي بالعربّية،  من جهة ثالثة؛ لت�سبح العاداُت املكت�سبة بالتعلُّ
يف  العتياد«)3)  كـ«نظرية  املعا�سرة  واللغويّة  الرتبويّة  النظرياتُ  توؤكّده  ما  وهو 
التعليم؛ ذلك اأنَّ النحو اأو »علم القواعد اإّنا يُعنى بتلخي�ض العادات اللغوّية التي 

ميار�ُسها �َسعٌب ما يف ا�ستعمال لغته كالما اأو كتابًة«)4).
اأنَّهم  اإل  د  املوحَّ التعليمّي  النحو  اإجناز  يف  جنحوا  واإن  النحاة  جمهور  لكنَّ 
اتّخذوا القاعدة النحوّية َوْكًدا لهم وغاية، فندَّ عنهم الهتماُم بتغيري املثال النحوّي 

يُْنَظر: جان جاك لو�سركل، عنف اللغة، �ض33).  -(
يُْنَظر: ياقوت احلموّي، معجم الأدباء، ج6، �ض4)8).  -(

يُْنَظر: فلوريان كوملا�ض، دليل ال�سو�سيول�سانيات، �ض3)3.  -3
994)م،  ط)،  القاهرة،  الأكادميّية،  املكتبة  والأدبّية،  اللغوّية  امل�سطلحات  معجم  عّياد،  عزت  علّية   -4

�ض58.
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ح�سب تغرّي الزمان واملكان، حتى باَت )زيد)، و)عمرو) ل يُفارقان اأمثلة النحاة 
كا�ستعمال  امل�سطلحات  بع�ض  يف  املزاوجة  على  الإ�سراُر  عنهم  ندَّ  كما  تقريبا، 
ُم�سطلَحي )النعت) و)ال�سفة) على الرتادف مع اأنَّ من مقت�سيات النحو التعليمّي 
عدَم املزاوجة يف امل�سطلحات. لكنَّ اأ�سواأ ما يف النحو التعليمّي الإ�سارات غري 
داة املتعلِّمي فكرة املذهبّية  الربيئة اإىل املذاهب النحوّية، يف منزع يزرع يف ال�سُّ
اأنَّه �سريعُة ديٍن ل  التعليمّي  اأنَّ الأ�سل يف النحو  واخلالف يف النحو العربّي مع 
النحاة  زرعها  التي  الإيجابّية  اللغوّية  العادات  �سجرة  اأنَّ  يعني  وهذا  فقيٍه؛  راأُي 
يف نحوهم التعليمّي ما تزاُل يف حاجٍة اإىل ت�سذيٍب لغوّي ظهر يف معظم املناهج 
حتديث  اإىل  �َسعيها  يف  العربّي  العامل  مدار�ض  يف  العربّية  للغة  احلديثة  التعليمّية 
املثال النحوّي، والرتكيز على الوظيفة النحوّية ل اجلواز النحوّي وحَده، وتوحيد 
امل�سطلح النحوّي يف املنهاج املدر�سّي، وحذف الإ�سارات املذهبّية منه، مع تفّوقها 
يف جانب َرْدِف القواعد النحوّية بتمرينات تعليمّية متنّوعة لبناء جيٍل ذي عادات 

لغوّية عربّية اأكرث قبول ومعا�سرة مما �َسَلف يف تاريخنا الثقايّف.
�لعاد�ت �للغوّية وتغّي �لتوزيع �لكّمي:

مع اأنَّ العربّية تفتقر اإىل درا�سات اإح�سائّية موثوقة �ساملة دقيقٍة ِلِن�َسِب ا�ستعمال 
يا اإىل تاوِز بع�ِض  َد اأنَّ تقني العربّية وتعليمها قد اأدَّ الرتاكيب النحوّية اإل اأنَّ املوؤكَّ
العادات اللغوّية الرتكيبّية اخلا�سة بالبيئة اأو بالقبيلة بعد اأن �سار ال�ساعُر العربّي منذ 
القرن الثالث الهجرّي تقريبا ُمَرًجا تعليمّيا يدر�ُض العربّية على النحاة واألفاِفهم، 
فان�سبط ل�سانُه مبعايريهم، كما ان�سبط ل�ساُن �سائر املتعلِّمي بالنحو، فلم يَُعِد ال�ساعُر 
التميمّي ُملتِزًما باإهمال اإعمال )ما) عمل )لي�ض) لأنَّه متيمّي، بل لأنَّه در�ض اأنَّ هذا 
الوجه �سائٌغ مقبوٌل، ول �سّيما بعد اأن تهاجرت القبائل العربّية لأ�سباب متلفة اإىل 

مناطق جديدة كاملغرب والأندل�ض والهند وبالد فار�ض وبالد الرتك وغريها.
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الكرمي  القراآن  جعل  يف  ثي  واملحدِّ واملف�ّسرين  الفقهاء  مع  النحاُة  جنح  وقد 
ذروَة الف�ساحة يف العربّية؛ الأمر الذي اأو�سَل اإىل اإنتاِج تراكيَب لغوّية متاأثرٍة به، 
وبعيدٍة عن التاأّثر بالعادات اللغوّية الأخرى، فكان اأن قّلِت ال�سروراُت ال�سعرّية 
النرث العلمّي يف  الفنّي ملعايري النحاة، كما ا�ستجاب  النرُث  امل�ستقَبحة، وا�ستجاب 

كتب الرتاث العربّي اإليها.
ويف الع�سر احلديث تربُز لغة الإعالم يف بنيتها النحوّية العامة اأثرا من اآثار 
النحو الواحِد يف الوطن العربّي كّله على ترامي حدوده وتعّدد ُدَوله، ويربز فيها 
تغرّي عام يف التوزيع الكّمّي لبع�ض اأ�ساليب العربّية من حيث �سيوع ال�ستعمال، 
الوا�سح  �سيوعه، ومن  ن�سبُة  قّلت  قد  للمجهول  البناء  اأ�سلوب  اأنَّ  ح  الوا�سِ فمن 
ا�ستعمال  ا�ستعمالها  بهجِر  اللغوّي  التداوُل  اآَذَن  قد  النحوّية  الأدوات  بع�ض  اأنَّ 
بدائل  الثالث؛ لوجود  به  اجلاّرة، واملفعول  ال�سْرطّية، و)لعّل)  )اإْذما)  مثل:  عاّما 
ا�ستعمالّية لأداة ال�سرط )اإْذما)، ول�ستقرار )لعّل) يف باب النوا�سخ، ولتف�سيل 

قولنا:
اأنباأُت خالًدا اأنَّ اخلرَب �سحيٌح. -

على قولنا:
اأنباأت خالًدا اخلرَب �سحيًحا. -

النحاة  تقني  انتظار  بالربوز يف  اآِخذًة  تركيبّية  لغوّية  ثمَة عاداٍت  اأنَّ  د  فاملوؤكَّ
املحَدثي لها يف املوؤ�ّس�سات املعنّية بحماية اللغة العربّية كاملجامع اللغوّية، ول �سيما 
حمّل  امل�ساعدة  الأفعال  بع�ض  حلول  مثل  واملكتوب،  امل�سموع  الإعالم  لغة  يف 

�سيغة بناء الفعل للمجهول، كما يف:
جرى اإعداُم القاِتل فجًرا. -
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متَّ اإعدام القاِتل فجًرا. -
مع اأنَّ ال�سواب املعياري اأن نقول:

اأُْعِدَم القاِتُل فجًرا. -
الفعل،  من  للمجهول  املبنّي  �سيغة  حمّل  وامل�سدر  امل�ساِعُد  الفعُل  َحلَّ  فقد 
وهو حلوٌل مقبول على م�ستوى البنية النحوّية ال�سكلّية فقط بحمل النمط اجلديد 
على الفعل املعلوم وفاعله ب�سبب ما يف �سيغة البناء للمجهول من لَْب�ٍض حُمِوٍج 

اإىل ال�سبط، وحمتِمٍل للقراءة على غري ما وجٍه.
واهلل اأعلُم واأحكُم؛؛؛

اخل�متة

يف  اللغوّية  لل�سفاِت  ُمنتَظٌم  تكراٌر  اللغوّيَة  العاداِت  اأنَّ  اإىل  البحُث  ل  تو�سَّ
اللغوّية  اجلماعة  م�ستوى  على  والكتابة  والدللة  والرتكيب  والبنية  ال�سوِت 
اأو على م�ستوى الفرد، يدخل م�ستويات اللغة كّلها، فاأفاد  اأو الكربى،  ال�سغرى 
جمهور النحاة من انتظام العادات اللغوّية الرتكيبّية يف تقني النحو العربّي على 
ُل العاداِت اللغوّيَة  َد بناِء نحٍو تعليمّي يَُحوِّ م�ستوى الأحكام الوجوبّية واجلوازّية َق�سْ
ة باتخاِذ القراآن  الإيجابّية اإىل قواني عامة جامعة تتجاوُز الُهوّياِت الَلْهجّيَة اخلا�سّ
ُمتعلِّمي  التقنيناُت املعيارّية يف النحو العربّية لإك�ساب  الكرمي مركزا تدور حولَه 
العربّية العاداِت اللغوّيَة الإيجابّية املتاآخية مع النظم القراآيّن؛ لتخليِد البنية النحوّية 
للعربّية حممّيًة بَدرع نظم القراآن الكرمي، واإن جاز اأن تخمل اأناط تعبريّية، وتن�سط 
اأخرى يف اإعادة توزيٍع كّمي للظواهر الرتكيبّية، واحتواٍء لل�سواب ال�سكاليّن يف 

بع�ِض الظواهر الطارئة على العربّية. 
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